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ნინო  (გოგუცა)  კუპრაშვილი
 

ნინო (გოგუცა) კუპრაშვილი დაიბადა 1908 წლის 28 მარტს ცაგერში (ლეჩხუმის მაზრა). 1924 წელს 
ქუთაისის მესამე ჰუმანიტარული ტექნიკუმის დამთავრების შემდეგ, სწავლა განაგრძო თბილისის სა-
ხელმწიფო კონსერვატორიის დრამატულ ფაკულტეტზე, რომელიც 1927 წელს დაამთავრა.

სხვადასხვა დროს მუშაობდა: რუსთაველის (1925-1926), თბილისის მუშათა (1926), 
ექსპერიმენტულ საბავშვო (1926-1927) და მოზარდ მაყურებელთა ქართულ (1928-1958) თეატრებში. 
პარლელურად მონაწილეობდა საქართველოს რადიოს გადაცემებში, ხელმძღვანელობდა საქართველოს 
ფილარმონიასთან არსებულ საბავშვო მხატვრულ ბრიგადასა (1961-1969) და ამიერკავკასიის რკინიგზის 
სახლის მხატვრულ წრეს. იყო მუდმივი ჟიურის წევრი მოსწავლეთა კონკურსებზე, ოლიმპიადებსა 
და დათვალიერებებზე. პირველად სცენაზე 5 წლის ასაკში გამოვიდა ქუთაისის თეატრში ეკატერინე 
გაბაშვილის საიუბილეო საღამოზე. აგრეთვე ილია ჭავჭავაძის ხსოვნის საღამოზე, იროდიონ 
ევდოშვილისა და შიო მღვიმელის საზეიმო შეხვედრებზე, რომელთა ორგანიზატორი აკაკი ფაღავა იყო. 
განსაკუთრებულად აღსანიშნავია აკაკი წერეთელთან შეხვედრა რაჭა-ლეჩხუმის გზაზე, სადაც მგოსანს 
პატარა გოგუცასთან სურათი აქვს გადაღებული.

გოგუცა კუპრაშვილი იმ მსახიობთა თაობას ეკუთვნის, რომელმაც თავისი ნიჭიერი და გამორჩეული 
ხელოვნებით არაერთი მომავალი ხელოვანი აღზარდა. მისი აქტიორული ხელოვნება ყოველთვის მკვეთრი 
ინდივიდუალობით გამოირჩეოდა. იგი პირველი პროფესიონალი მსახიობია ბიჭების როლების ამპლუისა. 
მის მიერ განსახიერებულ 100-ზე მეტ სცენურ სახეთაგან არაერთი შევიდა მოზარდ მაყურებელთა 
ქართული თეატრის ისტორიაში. გოგუცა კუპრაშვილი მსახიობობას ყოველთვის უთავსებდა 
საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში მუშაობას. იგი ერთ-ერთი ინიციატორია საქართველოში ბავშვთა 
შორის მხატვრული კითხვის დანერგვისა და აქტიურად ხელმძღვანელობდა მთელ რიგ კულტურულ 
ღონისძიებებს, რაც ბავშვთა ესთეტიკურ აღზრდას უკავშირდებოდა.

 მომავალი მსახიობის ნიჭი ჯერ კიდევ მისი სტუდენტობის დროს შეამჩნია რეჟისორმა კოტე 
მარჯანიშვილმა და რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლში “მზეთამზე” ზანგი ბიჭის როლი 
მიანდო. მსახიობმა ამავე სცენაზე განასახიერა: პატარა ბიჭი (ფრიდრიხ შილერის “ვილჰელმ ტელი”), 
გაზეთის გამყიდველი (ნიკოლოზ შიუკაშვილის “ამერიკელი ძია), მომღერალი (ე. ბილბელოცერკოვსკის 
“საჭე მარცხნივ”), ფორთოხლის გამყოდველი (ა. გლებოვის “ზაგმუკი”), პაპიროსის გამყიდველი (გრიგოლ 
რობაქიძის “მალშტრემ”), გამყიდველი (ნატალია აზიანის “დეზერტირკა”).

ტფილისის მუშათა თეატრში ითამაშა: მაყურებელი ბიჭი (ზურაბ ანტონოვის “ქმარი ხუთი ცოლისა”), 
ზანგი ბიჭი (კ. ვიტფოგელის” ვინც ყველაზე სულელია”), ილო (ავქსენტი ცაგარლის “რაც გინახავს, 
ვეღარ ნახავ”), მოცეკვავე (ანატოლი ლუნაჩარსკის “ამფეთქებელნი”), მომღერალი (“1905 წელი”).

ექსპერიმენტულ საბავშვო თეატრში განასახიერა: ტომი (მარკ ტვენის “ტომ სოიერი”), პატარა 
ჯონი (ს. ზაიაიცკის “რობინ ჰუდი”), პიონერი (“მზისკენ”), მოცეკვავე (ანატოლი ლუნაჩარსკის “ამფეთ-
ქებელნი”), ბიბიუ პისტ (“ბიბიუ პისტ”).

1928 წლიდან  გოგუცა კუპრაშვილი აქტიურად მონაწილეობდა მოზარდ მაყურებელთა ქართული 
თეატრის დაარსებაში ალექსანდრე თაყაიშვილთან, გიორგი მიქელაძესა და დოდო ანთაძესთან ერთად. 
30 წელიწადის განმავლობაში წარმატებით მოღვაწეობდა და არაერთი საინტერესო სახე განასახიერა. 
მათ შორის აღსანიშნავია: მაქს ბპიცელი (ნ. საცის “ფრიც ბაუერი”), პატარა ჯონი (ს. ზაიაიცკის “რობინ 
ჰუდი”), ტომი (ვ. კურდიუმოვის “კაცი შავი სათვალით”), გოჩა (ვ. კობელის “გოჩა”), ჯონსი (პ. ოგნე-
ვის “ჰაიავეტა”), ვახუშტი, წუნია (გიორგი ნახუცრიშვილის “ნაცარქექია”, “კომბლე”), ძიძა, კატერინა 
(უილიამ შექსპირის “რომეო და ჯულიეტა”, “ჭირვეულის მორჯულება”), გრიშუტკა (ვანიონ დარასელის 
“კიკვიძე”), ზურაბი (სიმონ მთვარაძის “სურამის ციხე”), გიქორი (ოვანეს თუმანიანის “გიქორი”), ბეკი 
(ბერნეტის “ალმასის საბადოები”), მარინე (ქ. ქუჩუკაშვილის “ზამთრის ზღაპარი”), თენგიზი (კუკური 
გოგიაშვილის “ალუბლები ჰყვავიან”) და სხვ.

1941 წელს მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული არტისტის, ხოლო 1955  წელს საქართველოს 
სახალხო არტისტის წოდებები.

გოგუცა კუპრაშვილი გარდაიცვალა 1983 წელს. დაკრძალულია თბილისში, დიდუბის მწერალთა და 
საზოგადო მოღვაწეთა  პანთეონში.
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გოგუცა კუპრაშვილის პირადი საარქივო ფონდი
 

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა
          

ავტობიოგრაფიები

1.  გოგუცა კუპრაშვილის ავტობიოგრაფია.
 1947 წ. 6 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

2.  გ. კუპრაშვილის ავტობიოგრაფია.
 1954 წ. 3 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

3.  გ. კუპრაშვილის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

 კადრების აღრიცხვის პირადი და საკვალიფიკაციო ფურცლები, 
 

შემოქმედებითი ცნობარი, ანკეტა

4.     გოგუცა კუპრაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1939 წ. 23 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

5.     გ. კუპრაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1939 წ. 23 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

6.     გ. კუპრაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1947 წ. 15 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

7.     გ. კუპრაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1954 წ. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

8.     გ. კუპრაშვილის საკვალიფიკაციო ფურცელი.
 1954 წ. 15 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

9.     გ. კუპრაშვილის შემოქმედებითი ცნობარი.
 1955 წ. 18 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

10.    გ. კუპრაშვილის შემოქმედებითი ცნობარი.
 1955 წ. 28 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

11.    გ. კუპრაშვილის შემოქმედებითი ანკეტა.
 1961 წ. 3 მარტი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

12.    გ. კუპრაშვილის მიერ შევსებული საქართველოს სათეატრო მუზეუმის ცნობარი.
 1969 წ. 5 აგვისტო. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.
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დახასიათებები

13.  ცუცხვათის სასოფლო საბჭოს თავმჯდომარის ალ. ვასაძის დახასიათება, გ. კუპრაშვილის მიერ 
ცუცხვათის კომუჯრედში აქტიური მუშაობის შესახებ.

 1937 წ. 5 აგვისტო. ცუცხვათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

14.  ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის ვ. გოგუას მიერ გაცემული გ. კუპრაშვილის შემოქ-
მედებითი დახასიათება.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

15. საქართველოს კულტურის მინისტრის ოთარ თაქთაქიშვილის მიერ გაცემული გ. კუპრაშვილის შე-
მოქმედებითი დახასიათება.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
         

მოწმობები, მანდატები, საწევრო ბილეთები

16.  გოგუცა კუპრაშვილის დაბადების მოწმობა.
 1910 წ. 31 აგვისტო. ტფილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ტუში. ბეჭედდასმული. დაზიანებული. რუ-

სულ ენაზე. 1 გვ.

17.  გ. კუპრაშვილის მოწმობა 1926-1927 წლებში ტფილისის მუშათა თეატრის მსახიობად მუშაობის 
შესახებ.

 1928 წ. 16 მარტი. ტფილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

18.  გ. კუპრაშვილის მოწმობა 1923-1926 წლებში ტფილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დრამატუ-
ლი ფაკულტეტის დამთავრების შესახებ.

 1929 წ. ივნისი. ტფილისი. ნაბეჭდი. ნოტარიალურად დამოწმებული. 2 გვ.

19.  გ. კუპრაშვილის მოწმობა მოსკოვსა და ლენინგრადში შემოქმედებით მივლინებაში გაგზავნის შესა-
ხებ.

 1936 წ. 7 აგვისტო. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

20.  გ. კუპრაშვილის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის მსახიობის მოწმობა.
 1947 წ. 20 მაისი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

21.  გ. კუპრაშვილის დოსააფის ორგანიზაციის საწევრო ბილეთი.
 1948 წ. 4 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

22.  გ. კუპრაშვილის საქართველოს თეატრალური საზოგადოების II ყრილობის დელეგატის მანდატი.
 1950 წ. 24 აპრილი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

23.  გ. კუპრაშვილის წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაციის საწევრო ბილეთი.
 1950-1952 წწ. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

24. გ. კუპრაშვილის დოსააფის ორგანიზაციის საწევრო ბილეთი.
 1951 წ. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

25.  გ. კუპრაშვილის საზოგადოება “ისკრას” საწევრო ბილეთი.
 1952 წ. 1 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 8 გვ.

26.  გ. კუპრაშვილის წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაციის საწევრო ბილეთი.
 1953 წ. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 6 გვ.

27.  გ. კუპრაშვილის რკინიგზელთა სახლის სამხატვრო ხელმძღვანელის მოწმობა.
 1954 წ. 1 ივლისი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
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28.  გ. კუპრაშვილის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის მსახიობის მოწმობა.
 1955 წ. 1 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

29.  გ. კუპრაშვილის საქართველოს თეატრალური საზოგადოების საწევრო ბილეთი.
 1955 წ. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 10 გვ.

30.  გ. კუპრაშვილის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის მსახიობის მოწმობა.
 1957 წ. 1 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

31.  გ. კუპრაშვილის პროფკავშირის ბილეთი.
 1955 წ. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 10 გვ.

32.  გ. კუპრაშვილის საქართველოს თეატრალური საზოგადოების საწევრო ბილეთი.
 1955 წ. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 10 გვ.

33.  გ. კუპრაშვილის საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა II რესპუბლიკური კონფერენციის დელეგატის 
მანდატი.

 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც

მიმართვები

34.  თბილისის მხატვრული აღზრდისა და ტექნიკური პროპაგანდის სახლის დირექტორის ბახტაძის 
მიმართვა ამიერკავკასიის რკინიგზის პიონერთა ბანაკების უფროსისადმი, გ. კუპრაშვილის მიერ 
ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 6 ივლისი. თბილისი. შტამპიანი ფურცელი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

35.  მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის პედაგოგიური ნაწილის გამგის ბეჟიაშვილის მიმართვა 
თბილისის მე-18 საშუალო სკოლის დირექტორისადმი, გ. კუპრაშვილის მიერ საზეიმო საღამოს 
მოწყობაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

36.  ფოთის საქალაქო კომიტეტის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, კითხვარზე პასუხის გაგზავნასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ფოთი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
 

ცნობები

37.  ცნობა 1925-1926 წლებში გ. კუპრაშვილის რუსთაველის სახელობის თეატრში მუშაობის შესახებ.
 1928 წ. 19 მარტი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

38.  ცნობა მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 5 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, გ. კუპრაშ-
ვილის ორი თვის ხელფასით დაჯილდოების შესახებ.

 1933 წ. 5 აპრილი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

39.  ცნობა ოქტომბრის რევოლუციის 15 წლისთავთან დაკავშირებით, თეატრის სამკუთხედის მიერ გ. 
კუპრაშვილის დაჯილდოების შესახებ.

 1933 წ. 10 ოქტომბერი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

40.  ცნობა თეატრის სამკუთხედის მიერ კარგი მუშაობისთვის გ. კუპრაშვილის წითელ დაფაზე აღნიშვ-
ნის შესახებ.

 1933 წ. 11 ოქტომბერი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.
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41.  ცნობა თეატრის სამკუთხედის მიერ გ. კუპრაშვილის კარგი მუშაობისთვის დაჯილდოების შესახებ.
 1934 წ. 5 მაისი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

42.  ცნობა 1935 წლის სეზონის ბოლოს კარგი მუშაობისთვის გ. კუპრაშვილის ერთი თვის ხელფასით 
დაჯილდოების შესახებ.

 1935 წ. 15 ივლისი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

43.  ცნობა წარმატებული მუშაობისთვის გ. კუპრაშვილისთვის მადლობის გამოცხადების შესახებ.
 1936 წ. 8 მარტი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

44.  ცნობა ორჯონიკიძის რაიკომის მიერ მოწყობილ ღონისძიებაში აქტიური მონაწილეობისთვის, გ. 
კუპრაშვილისთვის მადლობის გამოცხადების შესახებ.

 1936 წ. 13 აპრილი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

45.  ცნობა გ. კუპრაშვილის მოსკოვსა და ლენინგრადში შემოქმედებითი მივლინებით გამგზავრების შე-
სახებ.

 1936 წ. 23 ივლისი. ტფილისი. შტამპიანი ფურცელი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

46.  ცნობა ორჯონიკიძის რაიონის პიონერთა კლუბში გ. კუპრაშვილის მიერ მხატვრული კითხვის სწავ-
ლების შესახებ.

 1938 წ. 22 სექტემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. დამოწმებული ნოტარიულად. 1 გვ.

47.  ცნობა გ. კუპრაშვილისთვის საქართველოს დამსახურებული არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ.
 1944 წ. 29 სექტემბერი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. მეორე ცნობა (ასლი) დამოწმებულია ნოტარი-

ულად. 2 გვ.

48.  ცნობა ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გ. კუპრაშვილისთვის მადლობის გამოცხა-
დებისა და მისი ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოების შესახებ.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

ჯილდოები

49.  გოგუცა კუპრაშვილისთვის დამკვრელის საპატიო წოდების მინიჭების სიგელი.
 1933 წ. 1 იანვარი. ტფილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.

50.  გ. კუპრაშვილისთვის საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმის სი-
გელი, სასცენო მოღვაწეობაში განსაკუთრებული წარმატებისათვის.

 1938 წ. 7 მაისი. თბილისი. სტამბური.  ხელს აწერენ: ცაკის თავმჯდომარე ფ. მახარაძე, მდივანი ვ. 
ბუჯიაშვილი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

51.  გ. კუპრაშვილისთვის საქართველოს დამსახურებული არტისტის წოდების მინიჭების სიგელი.
 1942 წ. 24 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. დაზიანებული. ხელს აწერენ: საქარ-

თველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე გ. სტურუა, მდივანი  ვ. ეგნატაშვილი. 4 
გვ.

52.  გ. კუპრაშვილისთვის საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის სიგელი ხელოვნებაში 
მიღწეული წარმატებისათვის.

 1948 წ. 5 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული.  ხელს აწერს საქართველოს ცკ-ის მდი-
ვანი ივ. ზოდელავა. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

53. საქართველოს კულტურის მუშაკთა რესპუბლიკური კომიტეტის საპატიო სიგელი გ. კუპრაშვილის 
დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი.  ხელს აწერს საქართველოს კულტურის მუშაკთა პროფკავში-
რის რესპუბლიკური კომიტეტის თავმჯდომარე ე. გოგიაშვილი. ბეჭედდასმული. 4 გვ.
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54.  გ. კუპრაშვილისთვის საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭების სიგელი.
 1955 წ. 3 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. ხელს აწერენ: 

საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე მ. ჩუბინიძე, მდივანი (ხელმოწერა 
არ იკითხება). ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

55.  გ. კუპრაშვილისთვის საქართველოს უმაღლესი საბჭოს საპატიო სიგელი მოზარდ მაყურებელთა 
ქართული და რუსული თეატრების 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1956 წ. 3 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: საქართველოს უმაღლესი 
საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე მ. ჩუბინიძე, მდივანი  ( ხელმოწერა არ იკითხება). ქართულ და 
რუსულ ენებზე. 4 გვ.

56.  გ. კუპრაშვილის ლაურეატის დიპლომი რკინიგზის სკოლების მოსწავლეთა მხატვრული კითხვის 
პირველ ფესტივალში მიღწეული წარმატებისთვის.

 1957 წ. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

57.  გ. კუპრაშვილის დაჯილდოების სიგელი საქართველოს მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების 
VII რესპუბლიკური ოლიმპიადის წარმატებით ჩატარების საქმეში აქტიური მონაწილეობისთვის.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. 2 გვ.

58.  თბილისის გლდანის რაიონის ქალთა საბჭოს საპატიო სიგელი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 1978 წ. 20 მაისი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ქალთა საბჭოს თავმჯდომარე დ. 
ზურაბაშვილი, მდივანი  ლ. მამარდაშვილი. 4 გვ.

59.  საქართველოს პროფკავშირების მხატვრული თვითმოქმედების რესპუბლიკური სახლის მიერ გ. 
კუპრაშვილის დაჯილდოების დიპლომი.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს დირექტორი  ი. თულაშვილი. ქართულ 
და რუსულ ენებზე. 4 გვ.

60.  მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის დირექციის მიერ გამოცხადებული მადლობა გ. კუპ-
რაშვილისადმი, საზოგადოებრივ მუშაობაში აქტიური მონაწილეობისთვის.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: თეატრის დირექტორი  ალ. 
თაყაიშვილი, ადგილკომის თავმჯდომარე ხუნდაძე, პარტკომი ჟუჟუნაშვილი. 1 გვ.

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

61.  გ. კუპრაშვილის მიერ შესრულებული როლების სია – რუსთაველის სახელობის, მუშათა, ექსპერი-
მენტულ საბავშვო და მოზარდ მაყურებელთა ქართულ თეატრებში.

 1925-1955 წლები. თბილისი. ხელნაწერი. ტუში. 1 გვ.

62.  გ. კუპრაშვილის ლექსი მიძღვნილი აკაკი ფაღავას შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლის საიუბი-
ლეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 22 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

გოგუცა კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის  

30 წლისთავი

63.  გოგუცა კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო კომისიის სხდომის ოქმი და საღამოს პროგრამის პროექტი.

 1957 წ. 29 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი.  ნაბეჭდი. 8 გვ.

64.  გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბი-
ლეო მასალები.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 10 გვ.
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65.  საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადები-
დან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავში-
რებით.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. ტუში. ბეჭედდასმული. 2 გვ.

66.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და სასცენო 
მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. ტუში. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: რექტორი  ვ. კუპრა-
ზე, პარტკომი  კ. გარდაფხაძე, ალკკ მდივანი  ჭ. ჭყონია, პროფკომიტეტის თავმჯდომარე ნ. შველი-
ძე. 2 გვ.

67.  საქართველოს კულტურის მუშაკთა პროფკავშირის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და 
სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი.  ხელს აწერს ვ. ნინიძე. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

68.  ერევნის მოზარდ მაყურებელთა სომხური თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და 
სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 მაისი. ერევანი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. სომხურ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

69.  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 
და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. მსახიობთა ავტოგრაფებით. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

70.  თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის 
დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

71.  თბილისის გრიბოედოვის სახელობის თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და სას-
ცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. სტამბური. მსახიობთა ავტოგრაფებით. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

72.  კულტურის მუშაკთა პროფკავშირის ქუთაისის საქალაქო კომიტეტის მილოცვა გ. კუპრაშვილის 
დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. 19 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

გოგუცა კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 და 

სასცენო მოღვაწეობის 45 წლისთავი

73.  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 
და სასცენო მოღვაწეობის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. მსახიობთა ავტოგრაფებით. 2 გვ.

74.  საქართველოს განათლების სამინისტროს ესთეტიკური აღზრდის რესპუბლიკური სამეცნიერო-მე-
თოდური კაბინეტის დირექციისა და თანამშრომლების მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 
და სასცენო მოღვაწეობის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. თანამშრომელთა ავტოგრაფებით. 2 გვ.

75.  კარლო გოგოძის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 და სასცენო მოღვაწეობის 45 წლისთა-
ვისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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76.  საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 და 
სასცენო მოღვაწეობის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: ვ. ჯახუტაშვილი, მ. ცომაია, ქასრაშვილი, 
ორაგველიძე, საყვარელიძე, ებრალიძე. 1 გვ.

77.  სტალინის სახელობის ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის კულტურის სახლის საბავშვო 
სექტორის მოსწავლეთა საიუბილეო მილოცვა გ. კუპრაშვილისადმი.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

78.  თბილისის მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 
და სასცენო მოღვაწეობის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. მსახიობთა ავტოგრაფებით. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

79.  თბილისის გახანგრძლივებული დღის მე-2 საშუალო სკოლის ოქტომბრელთა საიუბილეო მილოცვა 
გ. კუპრაშვილისადმი.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. ტუში. 4 გვ.

80.  თბილისის თოჯინების ქართული თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 და სასცენო 
მოღვაწეობის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

81.  თბილისის მუსკომედიის თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 და სასცენო მოღვა-
წეობის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. მსახიობთა ავტოგრაფებით. 2 გვ.

გოგუცა კუპრაშვილის 70 წლისთავი

82.  ტყიბულის კულტურის მუშაკთა მილოცვა გოგუცა კუპრაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილ 
საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1979 წ. 18 სექტემბერი. ტყიბული. ხელნაწერი.  ხელს აწერს კულტურის განყოფილების გამგე შ. 
კუბლაშვილი. ტუში. ბეჭედდასმული. 3 გვ.

83.  ორპირის საშუალო სკოლის დირექტორის პავლე ბერიკაშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. 
კუპრაშვილის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილ საიუბილეო საღამოსთან დაკავშირებით.

 1979 წ. 18 სექტემბერი. ორპირი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

84. გოგუცა კუპრაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ალბომი №1

 0 გვ. –  გ. კუპრაშვილის ფოტო (1955). 
        გვ. 1  –  გ. კუპრაშვილის წინასიტყვაობა ალბომის მასალების შესახებ ფოტოსთან ერთად; ფოტოები: გ. 

კუპრაშვილი 4 წლის, ნიკო კუპრაშვილის ოჯახი, ნიკო და ეკატერინე კუპრაშვილები, გ. კუპრაშვილი 
6 წლის, ეკატერინე, ქეთევან და გოგუცა კუპრაშვილები.

 გვ. 2  – გ. კუპრაშვილის სხვადასხვა წლების 14 ფოტო; გ. კუპრაშვილის წერილი “მოგონება დიდ 
მგოსანზე” (გაზეთი “ნორჩი ლენინელი”, 1960 წ.); პ. ცახელის წერილი “იშვიათი ნიჭის ბავშვი” 
(ჟურნალი “ნაკადული”, 1912 წ. №9); აკაკი წერეთლისა და გოგუცა კუპრაშვილის ფოტო, ი. 
ჯავახიშვილის წერილი “გოგუცუნა და პოეტი” (გაზეთი თბილისი”, 1965 წ.); ნაწყვეტი ა. გოგოძის 
წიგნიდან “პირველი კინოოპერატორი ვასილ ამაშუკელი” გოგუცა კუპრაშვილისა და აკაკი 
წერეთლის შეხვედრის შესახებ).

 გვ. 3 – გ. კუპრაშვილისა და აკაკი წერეთლის ფოტო (ჟურნალი “საბჭოთა ხელოვნება”, 1960 
წ.); გ. კუპრაშვილის წერილი “მიყვარს ბავშვები”, გ. კუპრაშვილისა და შიო მღვიმელის ფოტო, 
გ. კუპრაშვილისა და იროდიონ ევდოშვილის 3 ფოტო (გაზეთი “სახალხო ფურცელი” №5); გ. 
კუპრაშვილის წერილი “ჩემი მოგონება ძია შიოზე” (გაზეთი “საბჭოთა მასწავლებელი”, 1939 წ.); 
გ. კუპრაშვილის სახელზე გაცემული ქუთაისის მე-3 ჰუმანიტარულ-ტექნიკური სასწავლებლის 
მოწმობა, გ. კუპრაშვილის 8 ფოტო, გ. კუპრაშვილი VII კლასში – ფოტო. 1924 წ., გ. კუპრაშვილის 
ჯგუფური ფოტო, 1920 წ.

 გვ. 4 – გ. კუპრაშვილის სახელმწიფო კონსერვატორიის დრამატული ფაკულტეტის დამთავრების 
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მოწმობა, 1926 წ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დასის შემადგენლობა 1926-1927 წწ., მუშათა 
თეატრის სპექტაკლის “რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ” პროგრამა, დრამატული ფაკულტეტის 
კურსდამთავრებულთა ჯგუფური ფოტო, გ. კუპრაშვილის 3 ფოტო. კონსერვატორიის დრამატული 
და ვოკალური ფაკულტეტების სტუდენტ-პედაგოგთა ჯგუფური ფოტო, 1926 წ., აკაკი ფაღავას 
ფოტო, გ. კუპრაშვილის წერილი “ჩემს საყვარელ აღმზრდელ აკაკი ფაღავაზე”, კ. მარჯანიშვილის 
ფოტო.

 გვ. 5 – მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის პირველი გერბი, გ. კუპრაშვილის ჯგუფური 
ფოტო მაყურებელთა ქართული თეატრის თანამშრომლებთან, ალ. თაყაიშვილის ფოტო, 
ელიზბარ ზედგენიძის ფოტო, გ. კუპრაშვილის ფოტო მაქს ბპიცელის (“ფრიც ბაუერი”) როლში, 
გ. კუპრაშვილის (ტომი) და გ. დარისპანაშვილის (ბეპო) ფოტო (“კაცი შავი სათვალით”), სცენა 
სპექტაკლიდან “რობინ ჰუდი”, სცენა სპექტაკლიდან “კაცი შავი სათვალით”.

 გვ. 6 – გ. კუპრაშვილი ტომის როლში (“კაცი შავი სათვალით”), სცენა სპექტაკლიდან “ალტაელი 
რობინზონები”, ამონაჭრები გაზეთებიდან სპექტაკლზე “ალტაელი რობინზონები” (“ახალგაზრდა 
კომუნისტი” და “მუშა”, 1929), გ. კუპრაშვილი სარიბაშის როლში (“ალტაელი რობინზონები”), 
სცენა სპექტაკლიდან “ალტაელი რობინზონები”, გ. კუპრაშვილი ძანძარინოს როლში (“კაცი 
შავი სათვალით”), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის მსახიობების ჯგუფური ფოტო 
(გადაღებული ბათუმში გასტროლების დროს, 1929 წ.); სცენა სპექტაკლიდან “ეშმაკი”. 2 ც. 1928 
წ., სცენა სპექტაკლიდან “გოჩა”, 1929 წ., გ. კუპრაშვილი ეპის როლში (“ეშმაკი”), გ. კუპრაშვილი 
გურამის როლში (“გოჩა”), ამონაჭრები გაზეთებიდან “ახალგაზრდა კომუნისტი” (“ეშმაკი”, 1928 წ.), 
“მუშა” (“გოჩა”, 1929 წ.), “სტალინელი” (“გოჩა”, 1929 წ.).

 გვ. 7. – სცენა სპექტაკლიდან “საუღელტეხილო ბილიკზე”, 2 ფოტო, 1930 წ. სცენა სპექტაკლიდან 
“დამსმენი”, 1930 წ. რეპეტიციის “საუღელტეხილო ბილიკზე” ფოტო, გ. კუპრაშვილი ნურას როლში 
სპექტაკლიდან “საუღელტეხილო ბილიკზე”; გ. კუპრაშვილი პეტო-კუზიანის როლში (“დამსმენი”), 
ამონარიდი სპექტაკლზე “დამსმენი” (გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”, 1930 წ.); სცენა 
სპექტაკლიდან “შორეული გზით”, 3 ფოტო, გ. კუპრაშვილი ხოს როლში სპექტაკლიდან “შორეული 
გზით”; გ. კუპრაშვილი ხოს როლში სპექტაკლიდან “შორეული გზით”, ფანქრით ნახატი; ამონარიდი 
გაზეთიდან “ჭიათურის მაღაროელი”, 1931 წ.

 გვ. 8 – სცენა სპექტაკლიდან “შორეული გზით”, 2 ფოტო, 1931 წ. თეატრის თანამშრომელთა ჯგუ-
ფური 2 ფოტო; გ. კუპრაშვილის სასინჯი 3 ფოტო ფილმისთვის “მე ისევ თქვენზე ვფიქრობ”; სცენა 
სპექტაკლიდან “აურიე რგოლი”, 3 ფოტო, 1932 წ. გ. კუპრაშვილი წუკას როლში სპექტაკლიდან 
“აურიე რგოლი”, 3 ფოტო, ამონარიდი გაზეთიდან “ვეჩერნი ტბილისი”.

 გვ. 9 – თეატრის რედკოლეგიის წევრთა ფოტო, გ. კუპრაშვილის პორტრეტი. კოკიელოვის ნახა-
ტი, ფანქარი; გ. კუპრაშვილის მეგობრული შარჟი; გ. კუპრაშვილისა და ე. გვანცელაძის ფოტო; ი. 
აბესაძის, თ. კუდრიავცევას, მ. მამაცაშვილის, კ. თორთლაძის, ნ. კემულარიას წერილი გ. კუპრაშ-
ვილის როლის წუკას (“აურიე რგოლი”) შესახებ; გ. კუპრაშვილის მოგონება წუკას შესახებ; მ. ელბა-
ქიძის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილის შემოქმედების შესახებ; სცენა სპექტაკლიდან “შაშხანა”; 
გ. კუპრაშვილი უსუფას როლში სპექტაკლიდან “სამი ამხანაგი”; გ. კუპრაშვილი სულტანას როლში 
სპექტაკლიდან “კიგო ვარ”. 2 ფოტო; სცენა სპექტაკლიდან “სამი ამხანაგი” (1932 წ.).

 გვ.10  – გ. კუპრაშვილი ახატკას როლში სპექტაკლიდან “შაშხანა”; სცენა სპექტაკლიდან “სურამის 
ციხე”; გ. კუპრაშვილი მოხოს როლში სპექტაკლიდან “სურამის ციხე”. 2 ფოტო; გამხმარი ყვავილი 
მიძღვნილი ლ. ჩოჩიასგან; ალ. ბრიანცევის გამონათქვამი მოხოს როლში მსახიობის შესახებ (1933 
წ.); სცენა სპექტაკლიდან “ჩვენ გავიმარჯვებთ”. 3 ფოტო; გ. კუპრაშვილისა და ლ. ჩოჩიას ფოტო; 
გ. კუპრაშვილის წერილი “მე მიყვარს ნორჩი მაყურებელი”; მოსწავლე აგაშენაშვილის ჩანახატი 
მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი; ცნობა გ. კუპრაშვილის მიერ მშთ-ის ნორმატივების ჩაბარებისა და 
“რაბისის” ფიზკულტურული კავშირის წევრობის შესახებ; მოსწავლე მარინას (გვარი მითითებული 
არ არის) მიერ ამოქარგული ყვავილებიანი კალათა (1934 წ.).

 გვ. 11  – სტატია “მოზარდ მაყურებელთა ქართული  თეატრი 5 წლისაა” (გაზეთი “ზარია ვოსტოკა”, 
29 აპრილი. 1934); გ. კუპრაშვილი კოწოს როლში სპექტაკლიდან “გამომგონებლები”, 2 ფოტო; გ. 
კუპრაშვილი ერეკლეს როლში სპექტაკლიდან “არსენა მარაბდელი”, 2 ფოტო; სცენა სპექტაკლიდან 
“გამომგონებლები”; ქართული და მოსკოვის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობთა შეხვედ-
რა; ვალოდია კანდელაკის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი; (1934 წ.); სცენა სპექტაკლიდან “6. 000. 
000”, 2 ფოტო; ზურაბოვის შეფასება გ. კუპრაშვილის შესახებ გიქორის როლში (გაზეთი “კომუნის-
ტი”, 1934); სცენა სპექტაკლიდან “გიქორი” 2 ფოტო; გ. კუპრაშვილი გიქორის როლში; (1935 წ.).

 გვ. 12 – გ. კუპრაშვილის წერილი “ჩემი გიქორი” (ჟურნალი “სოვეტიკან არვესტ”, 1955 წ. №3, სომ-
ხურ ენაზე, თან ახლავს ქართული თარგმანი); სცენა სპექტაკლიდან “გიქორი”. ფოტო; ამონარი-
დი გაზეთ “თბილისიდან” (1961) გ. კუპრაშვილის გიქორის როლის შესახებ; სცენა სპექტაკლიდან 
“გიქორი”, 2 ფოტო; გ. კუპრაშვილი გიქორის როლში, 2 ფოტო; ამონარიდი გაზეთ “თბილისიდან” 
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(1960) გ. კუპრაშვილის გიქორის როლის შესახებ. ამონარიდი გაზეთიდან (სახელწოდება უცნობია) 
გ. კუპრაშვილის გიქორის როლის შესახებ.

 გვ. 13 – სცენა სპექტაკლიდან “ნაცარქექია”, 2 ფოტო; გ. კუპრაშვილი ვახუშტის როლში სპექტაკ-
ლიდან “ნაცარქექია”; გ. კუპრაშვილი ვახუშტის როლში; ამონარიდი გაზეთიდან გ. კუპრაშვილის 
ვახუშტის როლის შესახებ, ავტორი თეატრალი, თან ახლავს ფოტო – სცენა სპექტაკლიდან; ამო-
ნარიდი გაზეთიდან “კომსომოლსკაია პრავდა” (1940) გ. კუპრაშვილის ვახუშტის როლის შესახებ, 
ავტორი გ. სუსლოვიჩი, თან ახლავს ფოტო სცენა სპექტაკლიდან; გ. კუპრაშვილის მზადება ტე-
ლეგადაცემისთვის; ამონარიდი გაზეთ ”ნორჩი ლენინელიდან” (1935) გ. კუპრაშვილის ვახუშტის 
როლის შესახებ, ავტორი თ. გელიაშვილი, თან ახლავს ფოტო – სცენა სპექტაკლიდან; ამონარიდი 
გაზეთ ”კომუნისტიდან” (1935) გ. კუპრაშვილის ვახუშტის როლის შესახებ, ავტორი  თ. ბუხაიძე, 
თან ახლავს ფოტო სცენა სპექტაკლიდან; ამონარიდი გაზეთ ”ახალგაზრდა კომუნისტიდან” (1935) 
გ. კუპრაშვილის ვახუშტის როლის შესახებ, თან ახლავს ფოტო – სცენა სპექტაკლიდან; ამონარი-
დი გაზეთ “სტალინელიდან” (1937) გ. კუპრაშვილის ვახუშტის როლის შესახებ, ავტორი ა. ადამია; 
ამონარიდი გაზეთ ”კომუნისტიდან” (1935) გ. კუპრაშვილის ვახუშტის როლის შესახებ, ავტორი  ს. 
ჭილაია; ამონარიდი გაზეთიდან “კომსომოლეც” (1940) გ. კუპრაშვილის ვახუშტის როლის შესახებ; 
ამონარიდი ნ. გვარაძის წიგნიდან “ჩემი მოგონებები” გ. კუპრაშვილის ვახუშტის როლის შესახებ; 
გ. კუპრაშვილი დიდლ-დუდლის როლში სპექტაკლიდან “მეზღვაური და შეგირდი”; გ. კუპრაშვილი 
მიტოს როლში სპექტაკლიდან “შემობრუნებლი”; გ. კუპრაშვილის პორტრეტი – სტეფანე გვარიანის 
ნახატი, ფანქარი; ამონარიდი გაზეთ “კომუნისტიდან” (1935) გ. კუპრაშვილის დიდლ-დუდლის რო-
ლის შესახებ სპექტაკლიდან “მეზღვაური და შეგირდი”; სცენა სპექტაკლიდან “შემობრუნებული”, 2 
ფოტო; გ. კუპრაშვილის სტატია “მე აქ გავიზარდე”.

 გვ. 14 – რეცენზია სომხური გაზეთიდან სპექტაკლზე “ადელანტე” (1937); ამონარიდი გაზეთ “კო-
მუნისტიდან” (1937), გ. კუპრაშვილის დიეგოს როლის შესახებ, ავტორი ნემსაძე, თან ახლავს ფოტო 
– სცენა სპექტაკლიდან; ამონარიდი გაზეთ “კომუნისტიდან” (1937), გ. კუპრაშვილის დიეგოს რო-
ლის შესახებ, ავტორი გ. ჯიბლაძე; ამონარიდი გაზეთ “თბილისიდან” (1937), გ. კუპრაშვილის დი-
ეგოს როლის შესახებ, ავტორი ლ. მეღვინეთუხუცესი; ამონარიდი გაზეთიდან “მუშა” (1937), გ. 
კუპრაშვილის დიეგოს როლის შესახებ; გ. კუპრაშვილის წერილი “ღირსეულად ვხვდებით სეზონს”, 
გაზეთი “ნორჩი ლენინელი” (1936)”, თან ახლავს ავტორის ფოტო; ამონარიდი გაზეთ “ვეჩერნი ტბი-
ლისიდან” (1937), გ. კუპრაშვილის დიეგოს როლის შესახებ, ავტორი ა. მარნელი, თან ახლავს ფოტო 
სცენა სპექტაკლიდან; სცენა სპექტაკლიდან “პირველი გემი”; გ. კუპრაშვილის სტატია “ბავშვების 
საყვარელი თეატრი”, გაზეთი “მშრომელი ქალი” (1937), თან ახლავს ავტორის ფოტო; გ. კუპრაშვი-
ლი შაქროს როლში სპექტაკლიდან “პირველი გემი”; გ. კუპრაშვილი მაყურებლებთან ერთად (1937); 
გ. კუპრაშვილი ბავშვებთან ერთად (1937).

 გვ. 15 – სცენა სპექტაკლიდან “მარშალი ბავშვობისას”. 2 ფოტო; გ. კუპრაშვილი სიომას როლში 
სპექტაკლიდან “მარშალი ბავშვობისას”. 3 ფოტო; ამონარიდი გაზეთ “კომუნისტიდან” (1936), გ. 
კუპრაშვილის სიომას როლის შესახებ, ავტორი მ. ადამია, თან ახლავს ფოტო –  სცენა სპექტაკ-
ლიდან; გ. კუპრაშვილის შეხედულება ჰასანის როლის შესახებ სპექტაკლიდან “აჭარის მთებში”, 
გაზეთი “მუშა” (1937); ამონარიდი გაზეთიდან გ. კუპრაშვილის ჰასანის როლის შესახებ, ავტორი 
ბაქრაძე (რუსულ ენაზე), თან ახლავს ფოტო სცენა სპექტაკლიდან; სცენა სპექტაკლიდან “ლადო 
კეცხოველი”; გ. კუპრაშვილი ჰასანის როლში სპექტაკლიდან “აჭარის მთებში”; გ. კუპრაშვილი შა-
ლიკოს როლში სპექტაკლიდან “ლადო კეცხოველი”; ამონარიდი გაზეთიდან “ლიტერატურული სა-
ქართველო (1938) გ. კუპრაშვილის შალიკოს როლის შესახებ, ავტორი შ. აფხაიძე; ნ. მიქაშავიძის 
ლექსი “ჩემს გოგუცას”; გ. კუპრაშვილის სტატია “კომუნისტთა და უპარტიოთა ბლოკის შესახებ”. 
გაზეთი “ფიზკულტურელი” (1938, რუსულ ენაზე).

 გვ. 16 – მოზარდ მაყურებელთა თეატრის კოლექტივის ფოტო თეატრის 10 წლის იუბილესთან და-
კავშირებით (1938); შეხვედრა სოხუმის სადგურზე თეატრის გასტროლების დროს. 3 ფოტო; მო-
ზარდ მაყურებელთა თეატრის 10 წლის საიუბილო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (ქართულ და რუ-
სულ ენებზე); გ. კუპრაშვილის სტატია “ჩვენი აუდიტორია”. გაზეთი “საბჭოთა აფხაზეთი” (1938); 
გ. კუპრაშვილის სტატია “უსაზღვრო სიხარული”. გაზეთი “თბილისი” (1938); სტატია “ძველი ვოდე-
ვილების საღამო”. გაზეთი “კომუნისტი” (1938); ა. მარნელის რეცენზია “ვოდევილების საღამო”, გა-
ზეთი “ვეჩერნი ტბილისი” (1938); სცენა სპექტაკლიდან “ხალხის რჩეული”; გ. კუპრაშვილი ალიოშას 
როლში სპექტაკლიდან “ხალხის რჩეული”. 2 ფოტო; შინსახკომის განყოფილების უფროსის ს. კიკ-
ვაძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი მათ დრამწრეში დადგმულ სპექტაკლში “უეცარი შემთხვევა” 
ელოს როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 გვ. 17 – გ. კუპრაშვილი კლიმკას როლში სპექტაკლიდან “პავკა კორჩაგინი”, ამონარიდი გაზეთ 
“ზარია ვოსტოკადან” (1939) გოგუცა კუპრაშვილის კლიმკას როლის შესახებ; სცენა სპექტაკლიდან 
“პავკა კორჩაგინი; გ. კუპრაშვილი ვანჯოს როლში სპექტაკლიდან “პარტიზანები”, სცენა  ამ 
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სპექტაკლიდან, ამონარიდი გაზეთ “კომუნისტიდან” (1939) გ. კუპრაშვილის კლიმკას როლის შესახებ, 
ავტორი კევლიშვილი; სცენა სპექტაკლიდან “პავკა კორჩაგინი”. 4 ფოტო; სცენა სპექტაკლიდან 
“პარტიზანები”. 2 ფოტო; ამონარიდი გაზეთ “ნორჩი ლენინელიდან” (1939) გ. კუპრაშვილის 
კლიმკას როლის შესახებ, ავტორი ქორიძე; ამონარიდი გაზეთ “ახალგაზრდა კომუნისტიდან” 
(1939) გ. კუპრაშვილის კლიმკას როლის შესახებ, ავტორი მარნელი; გ. კუპრაშვილი გიმნაზისტის 
როლში სპექტაკლიდან “სერგო”; გ. კუპრაშვილი კატოს როლში სპექტაკლიდან “ქაჯანა”; 
ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სამხედრო საბჭოს მადლობა საშეფო მუშაობაში გ. კუპრაშვილის  
მონაწილეობისთვის; გ. კუპრაშვილის სტატია “სიამაყის გრძნობით”, გაზეთი “თბილისი” (1940); 
ამონარიდი გაზეთ “კომუნისტიდან” (1940) გ. კუპრაშვილის კატოს როლის შესახებ, ავტორი 
ბარათელი; მოზარდ მაყურებელთა თეატრის კოლექტივის შეხვედრა პიონერებთან (1940); გ. 
კუპრაშვილის სტატია “ჩვენი სიამაყე”, გაზეთი “ნორჩი ლენინელი” (1940); მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრის კოლექტივის შეხვედრა თბილისის 1-ელი საშუალო სკოლის პედაგოგებთან (1940).

 გვ. 18 – სსრკ ხელოვნების სამმართველოს თეატრების სამმართველოს უფროს ვ. სერინის 
მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, საბავშვო თეატრების კონფერენციაზე მოხსენებით გამოსვლასთან 
დაკავშირებით (1940); ვ. სერინისვე მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, საბავშვო თეატრების დასკვნით 
დათვალიერებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (1940); გ. კუპრაშვილის მოხსენება “საბავშვო 
თეატრებში ბავშვის სახე”, ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე, 13 გვ.; გ. კუპრაშვილის ფოტო მოსკოვის 
საბავშვო თეატრების კონფერენციაზე გამოსვლისას; მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დირექტორის 
თევდორაძის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, მოსკოვის საბავშვო თეატრების კონფერენციის 
შთაბეჭდილების შესახებ მოხსენებით გამოსვლასთან დაკავშირებით (1940); ალ. თაყაიშვილის 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ღონისძიებაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი); 
ალ. თაყაიშვილის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, რუსულ ენაზე); 
საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება გ. კუპრაშვილისთვის საქართველოს 
დამსახურებული არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით, გაზეთი “ზარია ვოსტოკა” 
(1941); სსრკ ხელოვნების სამმართველოს უფროს მ. ხრაპჩენკოს ბრძანება გ. კუპრაშვილისთვის 
მადლობის გამოცხადებისა და პრემიის მიღებასთან დაკავშირებით (1940); მოსკოვის საბავშვო 
თეატრების კონფერენციის მონაწილეთა ფოტო.

 გვ. 19 – სცენა სპექტაკლიდან “რომეო და ჯულიეტა”; ამონარიდი გაზეთ “ლიტერატურული 
საქართველოდან” (1941) გ. კუპრაშვილის ძიძის როლის შესახებ სპექტაკლიდან “რომეო და 
ჯულიეტა”, ავტორი ფევრალსკი; გ. კუპრაშვილის ფოტო ძიძის როლში; სპექტაკლ “რომეო და 
ჯულიეტას” მონაწილეთა ფოტო და ამონარიდი გაზეთ “ზარია ვოსტოკადან” გ. კუპრაშვილის ძიძის 
როლის შესახებ, ავტორი გაბუნია; ალ. თაყაიშვილის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
ძიძის როლის წარმატებით შესრულებასთან დაკავშირებით (ფოტოასლი); შ. დადიანის შეფასება 
გ. კუპრაშვილის მიერ ძიძის როლის წარმატებით შესრულებასთან დაკავშირებით (ნაბეჭდი), 
სცენა სპექტაკლიდან “ჭირვეული ცოლის მორჯულება”; გ. კუპრაშვილი კატერინას როლში 
სპექტაკლიდან “ჭირვეული ცოლის მორჯულება”; გ. კუპრაშვილი საპუნის როლში სპექტაკლიდან 
“შეხვედრა”, 2 ფოტო; ოლღა ბარამაშვილის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, კატერინას 
როლის წარმატებით შესრულებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 1942); სცენა სპექტაკლიდან 
“შეხვედრა”; მოზარდ მაყურებელთა თეატრთან არსებული სტუდიის პედაგოგთა ფოტო (1944).

 გვ. 20 – გ. კუპრაშვილის მოწმობა “კავკასიის დაცვისათვის” (1945); გ. კუპრაშვილის მედლის 
“წარჩინებული შრომისთვის  მეორე მსოფლიო ომში 1941-1945 წწ.”; მოზარდ მაყურებელთა თეატრის 
მსახიობთა ფოტო (1945); მოხევეთა სამადლობელი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სპექტაკლში 
“ტირიფის ქვეშ” სოფლის ბიჭის როლის შესრულებისთვისასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 1945); 
ამონარიდი გაზეთ “კომუნისტიდან” (1945) გ. კუპრაშვილის მარინეს როლის შესახებ სპექტაკლიდან 
“ზამთრის ზღაპარი”, ავტორი რ. ჩხეიძე; ამონარიდი გაზეთიდან “ლიტერატურა და ხელოვნება” 
(1945) გ. კუპრაშვილის მარინეს როლის შესახებ სპექტაკლიდან “ზამთრის ზღაპარი”, ავტორი 
თ. აბდალაძე; მოსწავლეთა შეხვედრის ფოტო გ. კუპრაშვილთან; გ. კუპრაშვილი რეზოს როლში 
სპექტაკლიდან “ბაღნარში”; სცენა სპექტაკლიდან “ბაღნარში”. 4 ფოტო; გ. კუპრაშვილი ბეკკის 
როლში სპექტაკლიდან “ალმასის საბადოები”; ამონარიდი გაზეთ “სახალხო განათლებიდან” (1946). 
გ. კუპრაშვილის ბეკკის როლის შესახებ სპექტაკლიდან “ალმასის საბადოები”, ავტორი თოფურია.

 გვ. 21 – სცენა სპექტაკლიდან “მართალი კაცი”; გ. კუპრაშვილი კოჩანას როლში სპექტაკლიდან 
“მართალი კაცი” 3 ფოტო; ამონარიდი გაზეთ “ახალგაზრდა კომუნისტიდან” (1947) გ. კუპრაშვილის 
კოჩანას როლის შესახებ სპექტაკლიდან “მართალი კაცი”, ავტორი ა. ჩიორაძე; მოზარდ მაყურებელთა 
ქართული და რუსული დასების შეხვედრა (1947); გ. კუპრაშვილი მაყურებლებთან ერთად; გ. 
კუპრაშვილის დახასიათება ძერჟინსკის ოლქის საარჩევნო კომისიის მოადგილედ მუშაობასთან 
დაკავშირებით; შ. დადიანის მოხსენება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებით საღამოზე (ხელნაწერი, 9 

                გვ. 1948); შ. დადიანის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს თეატრალური განათლების 25 
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წლისთავის აღსანიშნავ საღამოში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (1948); მაყურებლის წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 1948); გ. კუპრაშვილის 
ფოტო.

 გვ. 22 –  გოგუცა კუპრაშვილი ბაჭიას როლში სპექტაკლიდან “მთის ბიჭები”. 2 ფოტო; სცენა 
სპექტაკლიდან “მთის ბიჭები”; ამონარიდი გაზეთ “ახალგაზრდა კომუნისტიდან” (1948). გ. 
კუპრაშვილის ბაჭიას როლის შესახებ სპექტაკლიდან “მთის ბიჭები”, ავტორი ა. თევზაძე; გ. 
კუპრაშვილი ჭრიჭინას როლში სპექტაკლიდან “ჩვენ გამოცდები გვაქვს”. 2 ფოტო; ამონარიდი 
გაზეთ “სახალხო განათლებიდან” (1948). ჭრიჭინას როლის შესახებ სპექტაკლიდან “ჩვენ გამოცდები 
გვაქვს”, ავტორი” კ. მგზავრიშვილი; ამონარიდი გაზეთ “სახალხო განათლებიდან” (1948). სერგო 
კლიმიაშვილის როლის შესახებ სპექტაკლიდან “საგანგებო დავალება”, ავტორი ა. აბშილავა; გ. 
კუპრაშვილი ვიტიას როლში სპექტაკლიდან “თამარის ბაქანი”; გ. კუპრაშვილი ვილჰელმის შვილის 
როლში სპექტაკლიდან “ვილჰელმ ტელი”; გ. კუპრაშვილი საშა ბუტუზოვის როლში სპექტაკლიდან 
“შინ დაბრუნება მინდა”; ი. გრიშაშვილის ექსპრომტი გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, 1950); გ. 
კუპრაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1950); ვ. კეკელიძის ექსპრომტი გ. 
კუპრაშვილისადმი (ნაბეჭდი, 1950); ა. თევზაძის ექსპრომტი გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, 
1950).

 გვ. 23 – თ. ანდრიაშვილის წერილი “გოგუცა კუპრაშვილი” (ჟურნალი “პიონერი”, №6,1950); ეთერ 
ვაშაკიძის ლექსი გ. კუპრაშვილისადმი (ნაბეჭდი); ი. გრიშაშვილის პირადი ხასიათის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, ფანქარი, 1950); ი. გრიშაშვილისა და გ. კუპრაშვილის ფოტო; 
სცენა სპექტაკლიდან “პატარა მოთხილამურეები”. 3 ფოტო; ამონარიდი გაზეთ “ახალგაზრდა 
კომუნისტიდან” (1951). მალხაზის როლის შესახებ სპექტაკლიდან “პატარა მოთხილამურეები”, 
ავტორი დავითაძე; ამონარიდი გაზეთ “კომუნისტიდან” (1951) გ. კუპრაშვილის მალხაზის როლის 
შესახებ სპექტაკლიდან “პატარა მოთხილამურეები”, ავტორი ალ. ბურთიკაშვილი; ამონარიდი 
გაზეთ “ზარია ვოსტოკადან” (1951). გ. კუპრაშვილის მალხაზის როლის შესახებ სპექტაკლიდან 
“პატარა მოთხილამურეები”, ავტორი მარინაშვილი; გ. კუპრაშვილისა და მისი შვილის ვაჟას ფოტო.

 გვ. 24 –  გ. კუპრაშვილისა და მისი შვილის ვაჟას 4 ფოტო. ვაჟა ძაგნიძის 4 ფოტო; ამონარიდი გაზეთ 
“კომუნისტიდან” (1951) ვ. ძაგნიძის კონცერტში მონაწილეობის შესახებ; ვ. ძაგნიძის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი); ვ. ძაგნიძის სავიზიტო ბარათი; სცენა სპექტაკლიდან “გამოქცევა”; 
გ. კუპრაშვილი წუნიას როლში სპექტაკლიდან “კომბლე”; ამონარიდი გაზეთ “ზარია ვოსტოკადან” 
(1940). გ. კუპრაშვილის მიერ განსახიერებული წუნიას როლის შესახებ სპექტაკლიდან “კომბლე”, 
ავტორი ნოვიცკი; ამონარიდი ჟურნალი “დროშიდან” (1940). გ. კუპრაშვილის წუნიას როლის 
შესახებ სპექტაკლიდან “კომბლე”; გ. კუპრაშვილი ფენკას როლში სპექტაკლიდან “გამოქცევა”. 
2 ფოტო; ამონარიდი გაზეთ “ზარია ვოსტოკადან” (1951). გ. კუპრაშვილის ფენკას როლის 
შესახებ სპექტაკლიდან “გამოქცევა”, ავტორი რ. თაბუკაშვილი; ამონარიდი გაზეთ “ახალგაზრდა 
კომუნისტიდან” (1951). გ. კუპრაშვილის მიერ განსახიერებული წუნიას როლის შესახებ 
სპექტაკლიდან “კომბლე”.

 გვ. 25 – გ. კუპრაშვილი ჟანის როლში სპექტაკლიდან “მარსელელი ბიჭები”. 2 ფოტო; კუპრაშვი-
ლი შალიკოს როლში სპექტაკლიდან “ძველი ჭრილობა”; მოზარდ მაყურებელთა ქართულ თეატრში 
გამართული ბალ-მასკარადი; ბავშვთა აქტივის საზეიმო სხდომა; ვ. ძაგნიძის, შ. ჩხიკვაძისა და გ. 
კუპრაშვილის ფოტო; გ. კუპრაშვილი გრიშუტკას როლში სპექტაკლიდან “კიკვიძე”. 4 ფოტო; სცენა 
სპექტაკლიდან “კიკვიძე”. 2 ფოტო.

 გვ. 26 – სცენა სპექტაკლიდან “უკანასკნელი ორიანი”. 2 ფოტო; სცენა სპექტაკლიდან “ვასიოკ 
ტრუბაჩოვი”; გ. კუპრაშვილი ნიკოლენკოს როლში სპექტაკლიდან “გარდატეხა”; გ. კუპრაშვილი 
მაზინის როლში სპექტაკლიდან “ვასიოკ ტრუბაჩოვი”; ამონარიდი გაზეთ “მოლოდოი სტალინეცი-
დან” (1954) გ. კუპრაშვილის მაზინის როლის შესახებ სპექტაკლიდან “ვასიოკ ტრუბაჩოვი”, ავტორი 
გოგოლაშვილი; მოსწავლეთა წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი); მ. ჯაფარიძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი); გ. კუპრაშვილის პორტრეტი, მოსწავლე ა. ბახტაძის ნახატი; გ. კუპრაშვილისა და ალ. 
თაყაიშვილის ფოტო; შეხვედრა გ. კუპრაშვილთან, მისთვის საქართველოს სახალხო არტისტის წო-
დების მინიჭებასთან დაკავშირებით; უცხოეთთან კულტურული ურთიერთობების საქართველოს 
საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილის ა. ჟღენტის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, თეატრის 
მსახიობთა სიის წარმოდგენასთან დაკავშირებით (ბლანკი, ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე, 1954);

 გვ. 27 – გ. კუპრაშვილი გია გვრიტიშვილის როლში სპექტაკლიდან “ორი სპეციალისტი”, 2 ფოტო; 
ჯგუფური ფოტო: თ. თვალიაშვილი, მ. ბუბუტეიშვილი, ჩ. კიროვა, გ. კუპრაშვილი; გ. კუპრაშვი-
ლი და ჩ. კიროვა; მოზარდ მაყურებელთა თეატრის კოლექტივი მაყურებელთა აქტივთან ერთად; 
ბათუმის თეატრის მსახიობთა ავტოგრაფები მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი; ბათუმის თეატრის 
დირექტორის ზ. ღლონტის მიერ გ. კუპრაშვილის შემოქმედებითი დახასიათება (1954); ბათუმის 



166

თეატრის მსახიობთა მისასალმებელი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი; სპექტაკლის “ორი სპეციალის-
ტი” აფიშა; ამონარიდი 2 გაზეთიდან გ. კუპრაშვილის მონაწილეობის შესახებ სპექტაკლში “ორი 
სპეციალისტი”.

 გვ. 28 – სცენა სპექტაკლიდან “აღარ გაიმეორებს”. 2 ფოტო; გ. კუპრაშვილი თამაზის როლში სპექ-
ტაკლიდან “აღარ გაიმეორებს”; საქართველოს განათლების სამინისტროს მოწმობა და სამკერდე 
ნიშანი “სახალხო განათლების წარჩინებული”; სცენა სპექტაკლიდან “კოჭლი მეწისქვილე”; ამონა-
რიდი ჟურნალ “საბჭოთა ხელოვნებიდან” (1956) გ. კუპრაშვილის მიერ გიგას როლის შესრულე-
ბასთან დაკავშირებით სპექტაკლში “კოჭლი მეწისქვილე”, ავტორი შ. რჩეულიშვილი; ამონარიდი 
“ლიტერატურული გაზეთიდან” (1956) გ. კუპრაშვილის მიერ გიგას როლის შესრულებასთან დაკავ-
შირებით სპექტაკლში “კოჭლი მეწისქვილე”, ავტორი ა. სანადირაძე; ბორჯომის ბავშვთა დრამწრის 
ხელმძღვანელ მჭედლიშვილის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სპექტაკლში “ანდროს ბავშვობა” ანდ-
როს როლის შესრულებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 1956); აჭარაში გაგზავნილ ახალგაზრდა 
შემოქმედთა ჯგუფური ფოტო: მ. მაჭავარიანი, შ. ამისულაშვილი, გ. კუპრაშვილი, დ. წეროძე, მ. 
კახიძე და სხვ. (1955); გ. კუპრაშვილი და მ. ჩახავა. 2 ფოტო; ამონარიდი გაზეთებიდან “პიონერი”, 
“ლაპარაკობს თბილისი”, “გოვორიტ ტბილისი”, “ვეჩერნი ტბილისი” გ. კუპრაშვილის რადიოგადა-
ცემებთან დაკავშირებით; გ. კუპრაშვილის, დ. ძიგუასა და მ. ჩახავას ფოტო; უცნობი ავტორის ლექ-
სი მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი (ნაბეჭდი); ნ. კარტოზიას წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი 
სოფელ ლიაში მიწვევასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი), საქართველოს რადიოკომიტეტის თავმჯ-
დომარის ი. რუხაძის ბრძანება გ. კუპრაშვილისთვის მადლობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით.

 გვ. 29  –  გ. კუპრაშვილის, ე. მანჯგალაძისა და მ. ჩახავას ფოტო; ნ. ქარცივაძის მადლობის წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი, მის რადიოგადაცემებთან დაკავშირებით (ხელნაწერი); ი. ბარბაქაძის წერი-
ლი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი); ც. კახიძის პირადი 
ხასიათი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი); ლ. გურაშვილის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
მისი ფოტოს გაგზავნასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი); გ. კუპრაშვილი მოსწავლეებთან ერთად; 
მსახიობთა ჯგუფი: მ. დავითაშვილი, ვ. გოძიაშვილი, მ. ივანიცკაია, ნ. თულაშვილი, ლ. ყაზაიშვი-
ლი, ს. ჭელიძე, გ. კუპრაშვილი; ჯგუფური ფოტო: გ. კუპრაშვილი, მ. ვარდოშვილი, მ. ივანიცკაია, 
ირ. გამრეკელი; ვ. ანჯაფარიძის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი, 1938); ლ. ჩერქეზიშვილის წერილი გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი, 1938); შ. დადიანის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი); ს. ვაჩნაძის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ნაბეჭ-
დი, რუსულ ენაზე); აკაკი ფაღავას დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი); მ. ჭიაურელის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელ-
ნაწერი).

 გვ. 30 – ნ. გოცირიძის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 
1938); დ. ჩიკვაიძის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 
1938); აკაკი ხორავას დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელნაწე-
რი, 1938); ალ. თაყაიშვილის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელ-
ნაწერი, 1938); გ. ბუხნიკაშვილის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი, 1957); ს. ჭელიძის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი, 1957); თ. ჭავჭავაძის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი, 1957); გ. დავითაშვილის დახასიათება გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირე-
ბით (ხელნაწერი, 1957).

 გვ. 31 – გ. კუპრაშვილის სტატია “განვლილის მოგონება”. გაზეთი “მოლოდოი სტალინეც” (1955); 
ვ. ანჯაფარიძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, თეატრის იუბილესთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი); მოზარდ მაყურებელთა თეატრის იუბილეს ფოტო; აჭარაში გაგზავნილ ახალგაზრდა 
შემოქმედთა ჯგუფური ფოტო: მ. მაჭავარიანი, შ. ამისულაშვილი, გ. კუპრაშვილი, დ. წეროძე, მ. კა-
ხიძე და სხვ. (1955); რ. დვალიშვილის სტატია გ. კუპრაშვილის შესახებ (ჟურნალი “პიონერი”, 1955); 
ლ. ყურულაშვილის სტატია “ბავშვების საყვარელი მსახიობი” (ჟურნალი “საბჭოთა ხელოვნება”, 
№1, 1955); საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება გ. კუპრაშვილისთვის სა-
ქართველოს სახალხო არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ (გაზეთი “ზარია ვოსტოკა”, 4 მარტი. 
1955); მოსწავლე ჟ. კორძახიას წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი, 1959); მოსწავლე ბ. გალუსტოვას წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან 
დაკავშირებით (ხელნაწერი); ს. ოდილავაძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან 
დაკავშირებით (ხელნაწერი, 1955); ნ. კობახიძის წარმოთქმული სიტყვა გ. კუპრაშვილთან რკინიგ-
ზის მხატვრული აღზრდისა და ტექნიკური პროპაგანდის სახლში შეხვედრისას (ხელნაწერი, 1955).

 გვ. 32 – ქ. თავართქილაძის ლექსი “საყვარელ დეიდა გოგუცას” (ხელნაწერი, 1955); გ. მათიაშვილის 
ლექსი “სუფრაზე თქმული” (ნაბეჭდი); საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლში გ. კუპრაშვილის 
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შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (სტამბური. 1961); ბავშვებთან გ. კუპრაშვილის 
შეხვედრის ფოტო; ამონარიდი გაზეთ “კომუნისტიდან” (1955) კონსერვატორიის დიდ დარბაზში 
თემატური საღამოს “ქართული საბჭოთა ხელოვნება” გამართვასთან დაკავშირებით. კონცერტში 
მონაწილეობდა გ. კუპრაშვილი; გ. ღვალაძის ექსპრომტი მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი; გ. 
კუპრაშვილის სტატია “სალამი, საყვარელო ბავშვებო!” გაზეთი “საბჭოთა აჭარა”, 1955); მოსწავლე 
კირაკოზოვის ექსპრომტი “საყვარელ დეიდა გოგუცას” (ნაბეჭდი); მოსწავლე მ. მიხანაშვილის 
ლექსი “გოგუცა კუპრაშვილს” (ხელნაწერი, 1955); მხატვარ ნ. იანქოშვილის ნახატი – გ. კუპრაშვილი 
ირაკლის როლში (მინაწერი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე); საქართველოს კულტურის 
მინისტრ ა. გუნიას ბრძანება ნ. დავითაშვილის საიუბილეო კომისიის შექმნის შესახებ. ნაბეჭდი, 
14 მაისი. 1955); მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის დირექტორის ს. გვარამაძის ბრძანება 
თამარ თვალიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს კომისიის შექმნის შესახებ (თავმჯდომარე გ. 
კუპრაშვილი, 13 აპრილი. 1956); გურჯაანის რაიკომის მდივნის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი 
გურჯაანში სტუმრობის შესახებ (ხელნაწერი); გ. კუპრაშვილის სტატია “სალამი მზიურ ქუთაისს” 
(გაზეთი  “ქუთაისი”, 1956);

 გვ. 33 – ამიერკავკასიის რკინიგზის სახლის მოსაწვევი ბარათი გ. კუპრაშვილთან შეხვედრასთან 
დაკავშირებით (სტამბური. 18 აპრილი. 1956); მსახიობთა ჯგუფის ფოტო: ბ. გამრეკელი, გ. 
დარისპანაშვილი, ალ. თაყაიშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი, გ. ჟუჟუნაშვილი, გ. კუპრაშვილი, ა. ტოტიევი; 
საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის მოსაწვევი ბარათი აღნიშნულ საღამოზე დასასწრებად 
(სტამბური. 21 თებერვალი. 1956); საღამოს პროგრამა “კ. მარჯანიშვილი – მსახიობის აღმზრდელი” 
(სტამბური); საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის დირექტორის ი. თავაძის სამადლობელი 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი შემოქმედებით საღამოში “კოტე მარჯანიშვილი – მსახიობის 
აღმზრდელი” აქტიური მონაწილეობისთვის (ბლანკი, ნაბეჭდი, 23 თებერვალი. 1956); გ. კუპრაშვილის 
მოგონება წაკითხული საღამოზე ”კოტე მარჯანიშვილი – მსახიობის აღმზრდელი” (ხელნაწერი, 21 
თებერვალი. 1956 წ. 5 გვ.); გ. კუპრაშვილის მოხსენება “საქართველოს მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრების მუშაობა”, წაკითხული ბაქოში, ამიერკავკასიის მოზარდ მაყურებელთა თეატრების II 
კონფერენციაზე (ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე, 5 გვ.); ქართველ შემოქმედთა ჯგუფი აჭარაში, ჯგუფური 
ფოტო: დ. წეროძე, მ. კახიძე, მ. მაჭავარიანი, შ. ამისულაშვილი, გ. კუპრაშვილი და სხვ. (ხულო, 31 
მაისი. 1957). 2 ფოტო; ამონარიდი გაზეთიდან “საღამოს ბაქო” – ბაქოში, ამიერკავკასიის მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრების II კონფერენციის შესახებ (სტამბური. აზერბაიჯანულ ენაზე, 1956); გ. 
კუპრაშვილის სტატია “შემოქმედების სიხარული” (“ფიზკულტურული გაზეთი”, რუსულ ენაზე, 
1956).

 გვ. 34 – ა. ღვინიაშვილის სტატია “გოგუცა კუპრაშვილი” (წიგნიდან “მოზარდ მაყურებელთა ქარ-
თული თეატრი”, სტამბური. გვ. 15 1956); გ. კუპრაშვილისა და ბ. გამრეკელის მოსწავლეებთან შეხ-
ვედრის ფოტო; გ. კუპრაშვილის თბილისის საქალაქო საბჭოს დეპუტატად არჩევის მოწმობა (სტამ-
ბური. 17 მარტი. 1957); გურჯაანის კულტურის სახლის სამხატვრო ხელმძღვანელის ს. მებურიშვი-
ლის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სპექტაკლში “ორი ჯიბგირი” ფანფანის როლის შესრულებასთან 
დაკავშირებით (ხელნაწერი, 29 იანვარი. 1957); გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს აფიშა (სტამბური. 1957).

 გვ. 35 – გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 წლისა და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 30 წლისთავი-
სადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს აფიშა (სტამბური. 20 მაისი. 1957); გ. კუპრაშვილის დაბა-
დებიდან 50 წლისა და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
საღამოს პროგრამა (სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე, 1957); გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 
50 წლისა და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (სტამბური. 1957); სათეატრო მუზეუმის დირექტორის გ. ბუხნიკაშვილის მიმარ-
თვა გ. კუპრაშვილის საიუბილეო კომისიისადმი, საღამოზე ბილეთების გამოყოფასთან დაკავშირე-
ბით (შტამპიანი ფურცელი, ნაბეჭდი, 17 მაისი. 1957); პირველი სამკერვალო ფაბრიკის დირექტორი 
გ. ხომერიკის მიმართვა გ. კუპრაშვილის საიუბილეო კომისიისადმი, საღამოში მონაწილეობასთან 
დაკავშირებით (შტამპიანი ფურცელი, ნაბეჭდი, 13 მაისი. 1957); თბილისის 29-ე საშუალო სკოლის 
დირექტორის მ. გიორგაძის მიმართვა მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის დირექტორის 
ს. გვარაძისადმი, საღამოში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 20 მაისი. 1957); სა-
ქართველოს პროფკავშირის რესპუბლიკური კომიტეტის ადგილკომის თავმჯდომარის არუთინო-
ვის მიმართვა გ. კუპრაშვილის საიუბილეო კომისიისადმი, საღამოზე ბილეთების გამოყოფასთან 
დაკავშირებით (ბლანკი, ნაბეჭდი, 16 მაისი. 1957); საქართველოს სახელმწიფო გამომცემლობის 
ადგილკომის თავმჯდომარის ბ. პატარაიას მიმართვა გ. კუპრაშვილის საიუბილეო კომისიისადმი, 
საღამოზე ბილეთების გამოყოფასთან დაკავშირებით (შტამპიანი ფურცელი, ნაბეჭდი, 16 მაისი); 
ამიერკავკასიის რკინიგზის ბავშვთა მხატვრული აღზრდისა და ტექნიკური პროპაგანდის სახლის 
დირექტორის ბახტაძის მიმართვა გ. კუპრაშვილის საიუბილეო კომისიისადმი, საღამოზე ბილეთე-
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ბის გამოყოფასთან დაკავშირებით (შტამპიანი ფურცელი, ნაბეჭდი, 16 მაისი. 1957).
 გვ. 36 – საქართველოს კულტურის მინისტრ ა. გუნიას ბრძანება გ. კუპრაშვილის 50 წლის საიუბი-

ლეო საღამოს ჩატარების კომისიის შექმნის შესახებ. თან ერთვის სტუმართა სია (ნაბეჭდი, 6 გვ.); 
გ. კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო გამოფენის 2 ფოტო; ა. ღვინიაშვილის სიტყვა, წაკითხული გ. 
კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო საღამოზე (ნაბეჭდი, 20 მაისი. 1957, 6 გვ.); ვ. ანჯაფარიძის სიტყ-
ვა, წაკითხული გ. კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო საღამოზე (ხელნაწერი, 20 მაისი. 1957, 20 გვ.).

 გვ. 37 – გ. კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო საღამოს 3 ფოტო; პ. კობაძიძის ლექსი “ჩვენს 
გოგუცას!” (ხელნაწერი, 1957); სტუდენტ ლ. ხაინდრავას ლექსი “ძვირფას იუბილარს!” (ხელნაწერი, 
1957); საქართველოს რადიოკომიტეტის სახელით ქეთო ლანდიას მისასალმებელი სიტყვა 
გ. კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო საღამოზე (ნაბეჭდი,1 გვ.1957); სკოლის ამხანაგების 
მისასალმებელი სიტყვა 50 წლის საიუბილეო საღამოზე (ნაბეჭდი,1 გვ.1957); მოსწავლე მ. ქურიძის 
მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 2 გვ. 10 
იანვარი. 1957); საქართველოს ზოოვეტინსტიტუტის სახელით, სტუდენტ ჟვანიას მისასალმებელი 
სიტყვა გ. კუპრაშვილის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 2 გვ. 20 მაისი. 1957); 
საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის მილოცვა გ. კუპრაშვილის 50 წლის იუბილესთან 
დაკავშირებით (ხელნაწერი,1 გვ.20 მაისი. 1957); მუსკომედიის თეატრის მილოცვა გ. კუპრაშვილის 
50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (ხელნაწერი,1 გვ. 20 მაისი. 1957); რ. ყენიას ლექსი “ჩემს 
გოგუცას!” (ხელნაწერი,1 გვ.20 მაისი. 1957).

 გვ. 38 – ქალამნების ფოტო, რომელიც გ. რუსიშვილმა აჩუქა გ. კუპრაშვილს საიუბილეო საღა-
მოზე; ფაიფურის ლარნაკის ფოტო ნაჩუქარი ერევნის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის კოლექ-
ტივის მიერ; აბიათარის (გვარი მითითებული არ არის) ოჯახის საიუბილეო მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, 1 გვ.); სათამაშო 3 თოჯინის ფოტო, რომელიც გ. კუპრაშვილს 
მოსწავლეებმა აჩუქეს თელავში გამართულ საიუბილეო საღამოზე (1957); ჯ. ოსიაშვილის ლექსი 
“დეიდა გოგუცას!”, თან ერთვის გ. კუპრაშვილის ფოტო ავტორის წარწერით (ხელნაწერი, 1957); ა. 
ღვინიაშვილის სტატია “ბავშვების საყვარელი მსახიობი” (გაზეთი “კომუნისტი”, 1957); ნანა ღვინე-
ფაძის სტატია “სამი ათეული წელი ხელოვნების სამსახურში” (გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”, 
1957); იოსებ გრიშაშვილის ლექსი “საყვარელი მსახიობი” (გაზეთი თბილისი”, 1957).

 გვ. 39 – ვ. ანჯაფარიძის სტატია “მოზარდთა გულის მესაიდუმლე” (“ლიტერატურული გაზეთი”, 
1957); ა. სანადირაძის სტატია “სცენის გამოჩენილი ოსტატი” (“ლიტერატურული გაზეთი”, 
1957); იოსებ  გრიშაშვილის ლექსი “გოგუცა კუპრაშვილს” (სტამბური. პოეტის ხელმოწერით); 
საქართველოს რადიოგადაცემის სცენარი გ. კუპრაშვილის 50 წლისთავთან დაკავშირებით (ნაბეჭდი, 
9 გვ.); კომპოზიტორ ლ. იაშვილის მიერ გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი სიმღერის კლავირი 
(ხელნაწერი, 4 გვ.); გ. კუპრაშვილის სტატია “მისი ტრფიალი” (გაზეთი “სოფლის ცხოვრება”, 1966); 
ლ. მაისურაძის მისალოცი გ. კუპრაშვილის 50 წლისთავთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 2 გვ.).

 გვ. 40 – ალ. ბეგაშვილის სტატია “საყვარელი მსახიობი” (გაზეთი “ნორჩი ლენინელი”, 1957); რ. 
გოგოლაძის, ლ. ჭელიძის სტატია “გმადლობთ, გოგუცა” (გაზეთი “მოლოდოი სტალინეც”, 1957); 
ლ. კუპრაშვილის სტატია “ნიჭიერი მსახიობი” (გაზეთი “ზარია ვოსტოკა”, 1957); გ. კუპრაშვილის 
დაბადების 50 წლისთავის მისალოცი დეპეშები: პირი: ბრიანცევი, კ. შახ-აზიზოვი, მ. კნებელი, 
ვ. ზალივინი, ნ. ფირსოვი, ბელოოზეროვი, ა. რილეევა, ი. სამოხვალოვი, ა. კამაევა, ვ. მარჩენკო, 
პოტავოვი, ლისენკო, მერკევიჩიუსი, პერვინი, აისმანი, პუკშანსკაია, ოდესის მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრის კოლექტივი, იაბლოჩკინა, ნ. ჩხეიძე, ლ. სახაროვა, მ. ჯაფარიძე, ერამოსიანი, დ. ჯანელიძე, 
ზ. ნეიმატოვი, მამიანი, უ. რაფიელი, სოლომარსკი.

 გვ. 41 – გ. კუპრაშვილის დაბადების 50 წლისთავის საიუბილეო მისალოცი დეპეშები. პირი: შ. 
დადიანი, პიპინაშვილი, ს. ახალაძე, მ. თარხნიშვილი, პ. ფრანგიშვილი, ბ. წულაძე, ვ. საჯაია, ე. 
ვაჩნაძე, ე. გვაზავა, სანკულტურის თეატრის კოლექტივი, აკაკი შანიძე, აკაკი ფაღავა, აკაკი 
კვანტალიანი, ალექსანდრე  გომელაური, ზურაბი (გვარი მითითებული არ არის), ბ. ჭელიძე, შ. 
ინასარიძე, ალე (გვარი მითითებული არ არის), კაბისოვი, ზ. ღლონტი, გაბესკირია, რ. ბაღაშვილი, 
სიხარულიძე, კ. გოგოძე, ტაბიძე, მ. პუკშანსკაია; მოსწავლე ა. ალავიძის მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, 1 გვ.1957); ქუთაისის თოჯინების თეატრის კოლექტივის მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (ბლანკი, ხელნაწერი,1 გვ.19 დეკემბერი. 1957); რ. შარაბიძის 
მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, 2 გვ. 1957); ლ. მარგველაშვილის მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (ნაბეჭდი, 2 გვ. 19 დეკემბერი. 1957); ქუთაისში გ. კუპრაშვილის 
საიუბილეო საღამოზე მოსწავლეთა მიერ წარმოდგენილი სადღესასწაულო გამოსვლის მონტაჟის 
ტექსტი (ნაბეჭდი, 2 გვ. 1957).

 გვ. 42 – კ. კვიმსაძის სტატია “ბავშვების საყვარელი მსახიობი და მეგობარი” (ქუთაისის გაზეთი 
“სტალინელი”, 1957); მოსწავლე მ. დემეტრაშვილის ლექსი “ვუძღვნი გოგუცა კუპრაშვილს” (ნაბეჭ-
დი); ივ. ბუხაიძის ინფორმაცია “გ. კუპრაშვილის საიუბილეო საღამო” (გაზეთი “ახალგაზრდა კო-
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მუნისტი”, 1957); ზუგდიდის თეატრის დირექტორის შ. მჟავანაძის გამოსვლის ტექსტი სპექტაკლში 
“აღარ გაიმეორებს” გ. კუპრაშვილის მონაწილეობასთან დაკავშირებით (ბლანკი, ხელნაწერი,1 გვ.6 
ივლისი. 1955); სტატია “ბავშვების საყვარელი მსახიობი” (ზუგდიდის გაზეთი “მებრძოლი”, 1955), 
ინფორმაცია ჭიათურაში გ. კუპრაშვილის საიუბილეო საღამოს ჩატარების შესახებ (ჭიათურის გა-
ზეთი “მაღაროელი”, 21 დეკემბერი. 1955) ლ. ჩხეიძის ექსპრომტი გ. კუპრაშვილისადმი (ნაბეჭდი).

 გვ. 43 – გ. აბდუშელის მილოცვა წულუკიძეში ჩატარებულ გ. კუპრაშვილის 50 წლისთავის საიუბი-
ლეო საღამოზე (ხელნაწერი, 2 გვ.); თ. ბახტაძის მილოცვა წულუკიძეში ჩატარებულ გ. კუპრაშვი-
ლის 50 წლისთავის საიუბილეო საღამოზე (ხელნაწერი, 4 გვ.); ნუნუს (გვარი მითითებული არ არის) 
მილოცვა წულუკიძეში ჩატარებულ გ. კუპრაშვილის 50 წლისთავის საიუბილეო საღამოზე (ხელნა-
წერი, 1 გვ.); მოსწავლე ქ. ჯიშკარიანის ლექსი “რესპუბლიკის სახალხო არტისტს გ. კუპრაშვილს” 
(ხელნაწერი); ვლ. ბულეიშვილის ლექსი “ქართველი ერის საამაყო მსახიობს გოგუცა კუპრაშვილს” 
(ხელნაწერი); გ. კუპრაშვილის პორტრეტი, ჯ. კახნიაშვილის ნახატი; აკაკი ფოცხვერაშვილის ლექსი 
“გოგუცა კუპრაშვილს” (ხელნაწერი); რ. ჭანტურიას ლექსი “საყვარელო გოგუცა” (ხელნაწერი).

 გვ. 44 – გურჯაანი – მ. ჯაფარიძის მილოცვა გ. კუპრაშვილის 50 წლისთავის საიუბილეო საღამოზე 
(ხელნაწერი, 2 გვ.); მ. ციციშვილის ლექსი “გოგუცას” (ხელნაწერი, 1 გვ.); ც. გიგოშვილის ლექსი 
“ჩვენი თაობის განუყრელ მეგობარს დეიდა გოგუცას” (ხელნაწერი); თელავი – ყ. მეთოდიშვილის 
მილოცვა გ. კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო საღამოზე (ხელნაწერი, 1 გვ.); ბ. ბალარჯიშვილის 
მილოცვა გ. კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო საღამოზე (ნაბეჭდი, 1 გვ.); პ. ახვლედიანის გამოსვ-
ლა გ. კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო საღამოზე (ხელნაწერი, 1 გვ.); ნ. ლეკიშვილის მილოცვა გ. 
კუპრაშვილის 50 წლის საიუბილეო საღამოზე (ხელნაწერი, 1 გვ.); ბ. ელოშვილის სტატია “გ. კუპ-
რაშვილის საიუბილეო საღამო” (თელავის გაზეთი “კოლმეურნის ხმა”, 1957).

 გვ. 45 – ლაგოდეხი – ე. გოგოსაშვილის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან და-
კავშირებით (ხელნაწერი, 4 გვ. 3 ნოემბერი. 1963); გ. კუპრაშვილის შემოქმედებითი და საიუბილეო 
საღამოების სია; გ. ივანცოვის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი, რუსულ ენაზე, 1 გვ.); გ. ივანცოვის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 50 წლის-
თავის იუბილესთან დაკავშირებით (ღია ბარათი, ხელნაწერი, რუსულ ენაზე,1 გვ.25 მაისი. 1957); მ. 
ტუღუშის ლექსი “ჩვენს გოგუცას!” (ხელნაწერი); სტატია “გოგუცა კუპრაშვილი” (“ქალთა კალენ-
დარი”, 1958); ლ. ჯაფარიძის სტატია “საშვილიშვილო საქმე” (გაზეთი “თბილისი”, 1958); ო. ალფა-
იძის სარვამარტო მილოცვა გ. კუპრაშვილისადმი (ჟურნალი “ნიანგი”, 1958 წ. №6); ლ.ჭელიძის ინ-
ფორმაცია “სტუმრად მაყურებელთან” (გაზეთი “მოლოდოი სტალინეც”, 1958); ინფორმაცია საზო-
გადოება “ცოდნაში” ქართული თეატრის შესახებ გ. კუპრაშვილის მოგონებით გამოსვლის შესახებ 
(გაზეთი მითითებული არ არის); გ. ახალციხელის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (სტამბური. 
უთარიღო).

 გვ. 46 – შეხვედრა პიონერთა სასახლეში – შ. ნადირაძის მისალმება გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწე-
რი, 1 გვ.); მ. ნადირაძის მისალმება გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, 1 გვ.); ჯ. ტუსიევას მისალ-
მება გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი, 1 გვ.); უცნობი მოსწავლის მისალმება გ. კუპრაშვილისად-
მი (ხელნაწერი, 4 გვ.); ნორჩი ლენინელის სამკერდე ნიშანი; გ. კუპრაშვილი ბავშვებთან ერთად 2 
ფოტო; გ. კუპრაშვილის სტატია “პასუხად ჩემს საყვარელ პატარებს!” (გაზეთი “ახალგაზრდა კო-
მუნისტი”, 1959); გ. კუპრაშვილის სტატია “ცოტა რამ საერთო სატკივარზე” (გაზეთი “ახალგაზრდა 
კომუნისტი”, 9 იანვარი. 1960); გ. კუპრაშვილის სტატია “ჩვენი მკურნალი” (გაზეთი “კომუნისტი”, 
1962); გ. კუპრაშვილის სტატია “დიდი წარმატება” (ჟურნალი “პიონერი”, 1962); ერევანში შეხვედ-
რის ჯგუფური ფოტო; რესტორან “არმენიაში” ბანკეტის მოსაწვევი ბარათი (ნაბეჭდი, რუსულ ენა-
ზე).

 გვ. 47 – გ. კუპრაშვილის სტატია “დაუვიწყარი დღეები” (დაიბეჭდა მოსკოვის გაზეთში, რუსულ 
ენაზე. 3 გვ. 8 აპრილი. 1961); ქართველ და სომეხ თეატრალურ მოღვაწეთა შეხვედრის მოსაწვევი 
ბარათი (სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 20 მარტი. 1961); ქართველ და სომეხ თეატრალურ მოღვა-
წეთა შეხვედრის ორი ფოტო; გ. კუპრაშვილის წერილი “ჩემი პასუხი ბრიანცევს” (ნაბეჭდი. რუსულ 
ენაზე. 3 გვ. 7 თებერვალი. 1963). ა. ბრიანცევის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, შემოქმედებით სა-
კითხებთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 4 გვ. 11 თებერვალი. 1963).

 გვ. 48 – “საბჭოთა ენციკლოპედიის” განყოფილების გამგის ო. კაიდალოვას მიმართვა გ. კუპრაშ-
ვილისადმი, შემოქმედებითი ანკეტის გაგზავნასთან დაკავშირებით (ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 11 მა-
ისი. 1960); “საბჭოთა ენციკლოპედიის” განყოფილების გამგის ო. კაიდალოვას მიმართვა გ. კუპრაშ-
ვილისადმი, მასზე მომზადებული სტატიაში ჩასწორებების შეტანასთან დაკავშირებით (ნაბეჭდი, 
რუსულ ენაზე. უთარიღო); თეატრალურ ენციკლოპედიაში გ. კუპრაშვილზე დაბეჭდილი სტატია 
(სტამბური. რუსულ ენაზე. ტ. 3. 1964); გოგუცა კუპრაშვილის დაწერილი ექსპრომტი (ჟურნალი 
“თეატრალური თბილისი”, 1963); ტელეგადაცემის ფოტო მოზარდ მაყურებელთა თეატრის შესახებ 
(1964); მსახიობთა ჯგუფური ფოტო: გ. დარისპანაშვილი, დ. ცხაკაია, გ. კუპრაშვილი, გ. დეისაძე, 
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თ. თვალიაშვილი, მ. ერგნელი, ალ. კაჭკაჭიშვილი; გ. კუპრაშვილის სტატია “სასიხარულო თარიღი” 
(ჟურნალი “თეატრალური მოამბე”, 1968); გ. კუპრაშვილის სიტყვა მოსკოვში უცხოელ სტუმრებთან 
გამართულ შეხვედრაზე (ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. უთარიღო).

     გვ. 49.  აბიათარის (გვარი მითითებული არ არის) ოჯახის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის 
50 წლისთავთან დაკავშირებით (ღია ბარათი. ხელნაწერი. 20 მაისი. 1957); ბულგარეთის 
სოციალისტური რევოლუციის 21-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(სტამბური. 9 სექტემბერი. 1965); გ. კუპრაშვილის მიერ შევსებული საზოგადოება “ცოდნის” ანკეტა 
(ნაბეჭდი. 1 გვ.); ფრანგული კინოხელოვნების საღამოს მოსაწვევი ბარათი (სტამბური. უთარიღო); 
საზოგადოება “ცოდნის” საბჭოს თავმჯდომარის ა. ბარამიძის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, 
სხდომაზე დასწრებასთან დაკავშირებით (ნაბეჭდი. უთარიღო. 1 გვ.); გ. ლიპარტელიანის წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი, საზოგადოება “ცოდნის” ლექციასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი. 31 მაისი. 
1962); გ. კუპრაშვილის სტატია “ბავშვობა” (ჟურნალი “დილა”, 4 გვ. უთარიღო); გ. კუპრაშვილის 
სტატია “როგორ ავიდგი ფეხი სცენაზე” (ჟურნალი “საბჭოთა ხელოვნება”, 1963 წ. №3).

 გვ. 50 – ნ. თარგამაძის ლექსი “ძალიან საყვარელ დეიდა გოგუცას” (ნაბეჭდი, 1962); მოსკოვის 
კრემლის თეატრის კოლექტივის მისალოცი ბარათი გ. კუპრაშვილისადმი, კრემლის თეატრში გა-
მოსვლასთან დაკავშირებით (სტამბური. რუსულ ენაზე, 18 მაისი. 1962); რ. მიქაბერიძის ლექსი 
“ქალბატონ გოგუცას!” (ხელნაწერი, 8 მარტი. 1962); თბილისის 62-ე საშუალო სკოლის მოსწავლე-
თა წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი, 1960); ამო-
ნარიდი შ. დადიანის სიტყვიდან გ. კუპრაშვილის შემოქმედებით საღამოზე (ნაბეჭდი,1 გვ.1948); გ. 
გეწაძის სტატია “სიყვარული სიყვარულის წილ” (გაზეთი “ტყიბული”, 1968); გ. გეწაძის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, მასზე წერილის დასაწერად მასალების გაგზავნასთან დაკავშირებით (ხელნაწე-
რი, 29 ოქტომბერი. 1967).

 გვ. 51 – ა. ღონიაშვილის ლექსი “ჩვენს საყვარელ გოგუცას” (ნაბეჭდი. 1962); კალენდრის ფურ-
ცელი გ. კუპრაშვილის დაბადების დღის აღნიშვნით (სტამბური. 2 ფ. 1968); მ. ცხომარიას სტატია 
“ბავშვების საყვარელი მსახიობი” (გაზეთის დასახელება და თარიღი უცნობია); გ. გეწაძის წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი, მისი სტატიის დაბეჭდვისა და შეხვედრის მოწყობასთან დაკავშირებით (ხელ-
ნაწერი. 16 აპრილი. 1968); მოსწავლე ვ. კალმახელიძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქ-
მედებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი. 2 გვ. ჭიათურა. 24 მარტი. 1968); მოსწავლე მ. დონაძის 
მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი წიგნის გაგზავნასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი. 
ლაგოდეხი. უთარიღო); გ. გეწაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი დაბადების 60 წლის-
თავთან დაკავშირებით (ტყიბული. 1968); გ. სირბილაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი 
დაბადების 60 წლისთავთან დაკავშირებით (ცუცხვათი. 1968); შორაპნის სკოლის მოსწავლეთა მი-
სალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი დაბადების 60 წლისთავთან დაკავშირებით (შორაპანი. 1968); 
ცუცხვათის საშუალო სკოლის მოსწავლეთა მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი დაბადების 60 
წლისთავთან დაკავშირებით (ცუცხვათი. 1968).

 გვ. 52 –  ს. ჭელიძის სტატია “მსახიობის გულუხვი გული” (გაზეთი “ვეჩერნი ტბილისი”, 1968); ი. 
ივანისელის სტატია “ნაღვაწის კვალი ღრმავდება” (გაზეთი „თბილისი”, 1968); ლ. ყურულაშვილის 
სტატია “ნორჩების ამაგდარი ხელოვანი” (ჟურნალი “საყმაწვილო ლიტერატურის მოამბე”, 5 გვ. 
1969); ჯიმშელეიშვილის ოჯახის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი დაბადების 60 წლისთავ-
თან დაკავშირებით (ღია ბარათი, 1968); გ. კუპრაშვილის ფოტო (1968); “ქუთაისელების” მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი დაბადების 60 წლისთავთან დაკავშირებით (ღია ბარათი, 1968).

 გვ. 53 – საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილის აკაკი დვალიშვილის ბრძანება ალ. თა-
ყაიშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით საიუბილეო კომისიის შექმნის შესახებ (ნა-
ბეჭდი.1 გვ.4 აპრილი. 1969); საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე აკაკი დვალიშვი-
ლის ბრძანება “ახალგაზრდა მასობრივი მუშაკების სრულიად საკავშირო კონკურსში რესპუბლი-
კის მასობრივი მუშაკების მონაწილეობის შესახებ” (ნაბეჭდი.1 გვ.7 სექტემბერი. 1968); რაიონული 
კულტურის სახლების დათვალიერების რესპუბლიკური კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ა. 
კალანდარიშვილის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, კომისიის სხდომაში მონაწილეობასთან დაკავ-
შირებით (ნაბეჭდი. 16 სექტემბერი. 1968); მოსწავლეთა თვითმოქმედების რესპუბლიკური ოლიმ-
პიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მდივნის ჯ. მუჯირის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, კომიტე-
ტის სხდომაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (ნაბეჭდი. უთარიღო); გ. კუპრაშვილის სტატია 
“ბავშვთა შემოქმედებით განცდილი სიხარული” (გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”. უთარიღო); გ. 
კუპრაშვილის სტატია “ახალგაზრდული საღამოები” (გაზეთი “თბილისი”. 2 აგვისტო. 1968); მოს-
წავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების მე-6 რესპუბლიკრი ოლიმპიადის თეატრალური კოლექტი-
ვების და მხატვრული კითხვის დათვალიერების მოსაწვევი ბარათი (ნაბეჭდი. 23 მარტი-1 აპრილი. 
1968); ა. კავკასიძის სტატია “გამარჯვებულები მოსკოვს მიდიან” (გაზეთი “კომუნისტი”. 1964).

 გვ. 54 – სტატია “ეკიპაჟს” ვერცხლის მედალი” (ონის გაზეთი “განთიადი”. 1968.  გ. კუპრაშვილის 
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ფოტო;); სტატია “დიდი სიყვარულის შედეგი” (გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”. 1968); სტატია 
“კარგი დასვენების საღამო” (გაზეთი „თბილისი”. 1968); გ. კუპრაშვილის მოხსენება მასობრივ მუ-
შაკთა მე-2 რესპუბლიკური დათვალიერება-კონკურსის შედეგების შესახებ (ნაბეჭდი. 5 გვ.).

 გვ. 55 – გ. კუპრაშვილის სტატია “ორიოდე სიტყვა ოლიმპიადის ავ-კარგზე” (გაზეთი “ახალგაზრდა 
კომუნისტი”. 1968); ახალგაზრდული საღამოების კონკურსის ჟიურის წევრების ფოტო. პირი: ჩ. 
მამისეიშვილი, ვ. ალავიძე, გ. კუპრაშვილი.

 გვ. 56 – დარეჯანის (გვარი მითითებული არ არის)  საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილი-
სადმი (ღია ბარათი. ხელნაწერი. 1969); ლ. თოდუას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვი-
ლისადმი. ხელნაწერი. ჩოხატაური. 10 მარტი. 1969); ინფორმაცია “ასე იწრთობიან და იზრდებიან” 
(გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”. 8 მარტი. 1962); ინფორმაცია “პიონერხელმძღვანელთა სკო-
ლა” (გაზეთი “ზარია ვოსტოკა”. 1969); ი. დიდებაშვილის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშ-
ვილისადმი (ღია ბარათი. ხელნაწერი. გორი. 28 დეკემბერი. 1959); ლეილას (გვარი მითითებული არ 
არის)  საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (ღია ბარათი. ხელნაწერი. მარნეული. 
1969); პიონერმუშაკთა რესპუბლიკური სკოლის IV გამოშვების ჯგუფური ფოტო. 1961-1962 სას-
წავლო წელი.

 გვ. 57 – ვ. ქურასბედიანის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი. უთარიღო. 2 გვ.); ნ. ნაპეტიანცის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებას-
თან დაკავშირებით (ხელნაწერი. ყვარელი. 2 გვ. უთარიღო); ადელის (გვარი მითითებული არ არის) 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი. წულუკიძე. უთა-
რიღო. 2 გვ.); ნ. კეშელავას წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(ხელნაწერი. კოხნარი. უთარიღო. 2 გვ.); გ. კუპრაშვილის ფოტო; გ. კუპრაშვილის მოხსენება ყვა-
რელში მერი შილდელის საღამოზე (ნაბეჭდი. 5 გვ. 27 სექტემბერი. 1963);

 გვ. 58 – გ. კუპრაშვილის მოგონება “ოხუნჯობა თეატრზე” (ნაბეჭდი. 4 გვ.); გ. კუპრაშვილის 
ექსპრომტი ალ. თაყაიშვილზე (ნაბეჭდი. 1942); გ. კუპრაშვილის ექსპრომტი ელ. ჩერქეზიშვილზე 
(ნაბეჭდი. 1940); გ. კუპრაშვილის ექსპრომტი “ოდესელ თამარ მეფეს” (ნაბეჭდი. უთარიღო); გ. 
კუპრაშვილის ექსპრომტი “მაშო ღვინიაშვილს” (ნაბეჭდი. უთარიღო); გ. კუპრაშვილის ექსპრომტი 
“კოტე ხუნდაძეს” (ნაბეჭდი. უთარიღო); გ. კუპრაშვილის ექსპრომტი “თ. თვალიაშვილს” (ნაბეჭდი. 
უთარიღო); გ. კუპრაშვილის ექსპრომტი “აკაკი ხორავას” (ნაბეჭდი. უთარიღო); გ. კუპრაშვილის 
ექსპრომტი “კუკუშა რამიშვილს” (ნაბეჭდი. უთარიღო); გ. კუპრაშვილის ექსპრომტი “გრიშა 
ლაღიძეს” (ნაბეჭდი. უთარიღო); გ. კუპრაშვილის მოგონება ვ. არეშიძეზე (ნაბეჭდი.1 გვ.უთარიღო).

 გვ. 59 – პ. ხმალაძის სტატია “ბავშვთა მხატვრული აღზრდისათვის” (გაზეთი “ქუთაისი”. 19 სექ-
ტემბერი. 1982); ნ. ჯაფარიძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი მისთვის წიგნის გაგზავნასთან და-
კავშირებით (ხელნაწერი. ონი. 1966); ნ. მიქაშავიძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი მისთვის წიგნის 
გაგზავნასთან დაკავშირებით (ღია ბარათი. ხელნაწერი. სოხუმი. უთარიღო); გ. უვანცოვის წერი-
ლი გ. კუპრაშვილისადმი მისთვის წიგნის გაგზავნასთან დაკავშირებით (ღია ბარათი. ხელნაწერი. 
ლაგოდეხი. 30 სექტემბერი. 1963); პ. კანდელაკის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი მისთვის წიგნის 
გაგზავნასთან დაკავშირებით (ბლანკი. ხელნაწერი. თბილისი. 4 ნოემბერი. 1963); გ. კუპრაშვილის 
წიგნის “მე ისევ თქვენზე ვფიქრობ” გარეკანი; გ. კუპრაშვილის 4 ფოტო.

 გვ. 60 – გ. კუპრაშვილის წიგნი “მე ისევ თქვენზე ვფიქრობ” (გამომცემლობა “ხელოვნება”. 1962. 
გვ. 148); ლ. ყურულაშვილის წიგნი “გოგუცა კუპრაშვილი” (გამომცემლობა “ხელოვნება”. 1956. 180 
გვ.); გ. კუპრაშვილის წიგნი “ბავშვთა მხატვრული აღზრდის ზოგიერთი საკითხი” (გამომცემლობა 
“ცოდნა”. 1962. 53 გვ.); გ. კუპრაშვილის წიგნი “კვლავ თქვენზე ვფიქრობ” (გამომცემლობა 
“ნაკადული”. 1966. 165 გვ.).

 
85. გოგუცა კუპრაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ალბომი №2

 გვ. 1 – ე. კვირკველიას სტატია “ისევ პატარებთან” (ჟურნალი “საბჭოთა ქალი”. 1959); გ. კუპრაშ-
ვილი ბავშვთა მხატვრული წრის მოსწავლეებთან. 2 ფოტო; ამონარიდი ა. ღვინიაშვილის მოხსენე-
ბიდან გ. კუპრაშვილზე (ნაბეჭდი. 1 გვ.); ნ. მიქაშავიძის, ნ. კოპალიანის სტატია “ბავშვთა შემოქმე-
დების საღამო (გაზეთის სათაური და თარიღი უცნობია); ინფორმაცია “წაიკითხეს ლექსები, ნაწყ-
ვეტები მოთხრობებიდან” (“ლიტერატურული გაზეთი”. 1932); სტატია “ნიჭიერი ბავშვები” (“ლიტე-
რატურული გაზეთი”. 1932); მხატვრული წრის კითხვის წევრების 4 ფოტო.

 გვ. 2 – გ. კუპრაშვილისა და მისი ვაჟის ფოტო; კ. აბრამიას სტატია “აქ იზრდებიან მომავალი 
მსახიობები, დეკლამატორები” (გაზეთი “სახალხო განათლება”. 1960); მხატვრული წრის წევრთა 3 
ფოტო; ინფორმაცია “კმაყოფილნი დავბრუნდით” (გაზეთი “ნორჩი ლენინელი”. უთარიღო); სტატია 
“საღამოს საახალწლო ნაძვის ხესთან” (გაზეთი “ვეჩერნი ტბილისი”. უთარიღო); გ. კუპრაშვილი 
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მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 3 ფოტო; ამონარიდი გაზეთებიდან – “ნორჩი ლენინელი”, 
“ზარია ვოსტოკა”, “თბილისი” ბავშვთა მხატვრული წრის შესახებ.

 გვ. 3 – გ. კუპრაშვილის სტატია “როგორ ვნერგავთ მხატვრულ კითხვას?” (გაზეთი “თბილისი”. 
1963); მ. კიკნაძის სტატია “ჩემი გოგონა 4 წლისაა” (გაზეთი “რკინიგზელი”. 1959); გ. კუპრაშვილი 
მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 3 ფოტო; მოსწავლე ნ. დათებაშვილის ფოტო; 
მოსწავლე მ. გალიაშვილის ფოტო; გ. კუპრაშვილი მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან; 
თ. ქურდოვანიძის სტატია “გვესტუმრა გოგუცა კუპრაშვილი” (გაზეთი “თბილისი”. 1959); გ. 
კუპრაშვილის სტატია “სწორად წარვმართოთ ბავშვთა შემოქმედებითი უნარი” (გაზეთი “სახალხო 
განათლება”. 1961).

 გვ. 4 – გ. კუპრაშვილი მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 3 ფოტო; ლ. ჯაფარიძის სტატია 
“კეთილი ღიმილით” (გაზეთ “კომუნისტი”. 1961); გ. კუპრაშვილის სტატია “როგორი ლექსი ვასწავ-
ლოთ ბავშვს” (ჟურნალი “საქართველოს ქალი”); ვ. ურუშაძის ფოტო; მ. გორდეზიანის ფოტო; გ. 
კუპრაშვილი მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 1 ფოტო.

  გვ. 5 – ქ. თავართქილაძის ფოტო; მ. გოშაძის ფოტო; ნ. კვინიკაძის ფოტო; გ. კუპრაშვილის სტა-
ტია “მოზარდთა გულის მესაიდუმლე” (გაზეთი და თარიღი უცნობია); გ. კუპრაშვილი მხატვრული 
კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 1 ფოტო; ნანა და ირმა ბერაძეების ფოტო; გ. კუპრაშვილის სტატია 
“ავამაღლოთ მეტყველების კულტურა” (ჟურნალი “სკოლა და ცხოვრება”. 1961, №5); გ. კუპრაშ-
ვილი მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 1 ფოტო; ნ. კვინიკაძის ფოტო; მ. ჩოდრიშვილის 
ფოტო; ვაჟას (გვარი მითითებული არ არის) ფოტო.

 გვ. 6  – გ. კუპრაშვილი მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 1 ფოტო; ნ. თავაძისა და ტ. 
ბაჩიაშვილის ფოტო; ი. სიხარულიძის სტატია “ლექსის ნორჩი მკითხველები” (გაზეთი “სახალხო 
განათლება”); ნ. კობახიძის ფოტო; გ. კუპრაშვილი მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 2 
ფოტო; კუპრაშვილის სტატია “ამ პატარას, იმ პატარას” (“ლიტერატურული გაზეთი”. 1961).

 გვ. 7 – ნ. კვინიკაძის ფოტო; ამიერკავკასიის რკინიგზის სახლის მხატვრული კითხვის წრის 
ლაურეატის დიპლომი “მხატვრული კითხვის საუკეთესო შედეგისთვის”, რკინიგზელთა სკოლების 
პირველ ფესტივალზე (სტამბური. რუსულ ენაზე); ნ. თავაძის ფოტო; მ. გოშაძის ფოტო; ვ. 
კალმახელიძის ფოტო; გ. კუპრაშვილი მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან. 1 ფოტო; თ. 
ქაჯაიას ფოტო; მხატვრული წრის წევრთა შეხვედრა პოეტ ი. სიხარულიძესთან; გ. კუპრაშვილის 
სტატია “პედაგოგის შენიშვნები” (ჟურნალი “საბჭოთა ქალი”. 1960); ინფორმაცია მხატვრული 
წრის წევრთა შეხვედრა პოეტ ი. სიხარულიძესთან (გაზეთი “რკინიგზელი”. რუსულ ენაზე. 1959); 
ლ. ბაბინის ინფორმაცია მოსკოვის ახალგაზრდობის ფესტივალის კონცერტში გ. კუპრაშვილის 
მონაწილეობის შესახებ (გაზეთი “რკინიგზელი”. რუსულ ენაზე. 1958).

 გვ. 8 – ინფორმაცია “მწერალი და ბავშვები” (გაზეთი “ლაპარაკობს თბილისი”. 1959); ი. ბერძენიშვილის 
სტატია “შეხვედრა ი. სიხარულიძესთან” (გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”. 1959); მხატვრული 
კითხვის წრის მოსწავლეების შეხვედრა თ. ჭავჭავაძესთან და ი. სიხარულიძესთან. 1 ფოტო; 
მხატვრული კითხვის წრის მოსწავლეებთან გ. კუპრაშვილი, ი. სიხარულიძე, მ. მრევლიშვილი. 1 
ფოტო; ამონაწერი ამიერკავკასიის რკინიგზის კულტურის სახლის უფროს მ. ბახტაძის ბრძანებიდან 
მწერალ ი. სიხარულიძესთან ორგანიზებული შეხვედრისთვის, გ. კუპრაშვილისთვის მადლობის 
გამოცხადების შესახებ (ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.); მხატვრული წრის წევრთა: ნ. კობახიძის, მ. 
ნაკაშაშვილის, ი. ათარბეგოვას, მ. ფორაქიშვილის, ლ. გიგაურის, გ. ხითარიშვილის, ქ. აბაშიძის, მ. 
გოშაძის. მ. საგანელიძის საგაზეთო ფოტოები; გ. კუპრაშვილის გაკვეთილი მხატვრული კითხვის 
წრის მოსწავლეებთან. 1 ფოტო; ქ. ბეჟანიშვილის ფოტო; გ. კუპრაშვილი მხატვრული კითხვის წრის 
მოსწავლეებთან. 1 ფოტო; საკონცერტო პროგრამა გ. კუპრაშვილის მონაწილეობით (სტამბური); გ. 
კუპრაშვილი და ი. დონაური ბავშვებთან ერთად. 1 ფოტო; გ. კუპრაშვილი და თ. თეთრაძე. 1 ფოტო.

 გვ. 9 – მოსაწვევი ბარათი კონფერენციის “სკოლა და მოზარდი თაობის ესთეტიკური აღზრდის 
ამოცანები კომუნიზმის მშენებლობის თანამედროვე ეტაპზე” (სტამბური. 1-3 დეკემბერი. 1964); 
გ. კუპრაშვილის თანამოხსენება “მხატვრული კითხვის საკითხებზე სკოლებსა და სკოლის 
გარეშე საბავშვო დაწესებულებებში” (ნაბეჭდი. 1964. 8. გვ.); ბ. გუბაზის სამადლობელი წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი, გუდაუთის პიონერთა ბანაკში შეხვედრისთვის (ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 
21 აგვისტო. 1954. 1 გვ.); გუდაუთის პიონერთა ბანაკის უფროსის სამადლობელი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, ჩატარებული ღონისძიებებისთვის (ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 25 აგვისტო. 
1954. 1 გვ.); ამიერკავკასიის რკინიგზის სახლის დიპლომი გ. კუპრაშვილისადმი, სარვამარტო 
დღესასწაულთან დაკავშირებით (სტამბური. რუსულ ენაზე. 8 მარტი. 1956); ამონარიდი გაზეთიდან 
(“რკინიგზელი”. რუსულ ენაზე); გ. კუპრაშვილის შეხვედრა გუდაუთის პიონერთა ბანაკის 
მოსწავლეებთან. 1 ფოტო.

 გვ. 10 – ი. კირვალიძის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, პროფკავშირთა პიონერთა ბანაკ-
ში სტუმრობასთან დაკავშირებით (ხელნაწერი. 17 აგვისტო. 1951); ზ. გომურაშვილის ლექსი გ. კუპ-
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რაშვილისადმი (ნაბეჭდი); გ. კუპრაშვილის პიონერებთან ერთად. 1 ფოტო; ლ. შიგანიანის მადლო-
ბის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (უთარიღო. 
ერევანი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.); გ. ვართანიანის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (უთარიღო. ერევანი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 
1 გვ.); მ. ქურთიშვილის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ტაშისკარის პიონერთა ბანაკში 
ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 14 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); თ. ნადარეიშვილის მადლობის 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ცემის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954 11 
აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); გ. კუპრაშვილი ერევნის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 1 ფოტო; გ. 
კუპრაშვილი ახალდაბის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 1 ფოტო.

 გვ. 11 – ინფორმაცია “ძვირფასი სტუმარი” (გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”. 1954); გ. კუპრაშვი-
ლი ბათუმის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 1 ფოტო; გ. კუპრაშვილის დიპლომი ამიერკავკასიის 
რკინიგზის სკოლების პირველ ფესტივალში წარმატებული მონაწილეობისთვის (თბილისი. სტამ-
ბური. რუსულ ენაზე. 31 მარტი. 1957); მ. თედიაშვილის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
კოჯრის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 6 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); ა. 
ადეიშვილის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, კოჯრის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული 
ღონისძიებისთვის (1954. 6 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); ნ. ჯოხაძის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვი-
ლისადმი, კოჯრის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 6 აგვისტო. ნაბეჭდი. 
1 გვ.); დ. მენთეშაშვილის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ბორჯომის პიონერთა ბანაკში 
ჩატარებული ღონისძიებისთვის (უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); უცნობი ავტორის ლექსი “ძვირფას 
სტუმარს!” (ნაბეჭდი. 1 გვ.); გ. კუპრაშვილი კოჯრის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 2 ფოტო.

 გვ. 12 – ახალი ათონის რკინიგზის პიონერთა ბანაკის მოსწავლეთა მადლობის წერილი გ. კუპრაშ-
ვილისადმი, პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); გ. კუპ-
რაშვილი ახალი ათონის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას (1954); საქართველოს ალკკ ცკ-ის საპა-
ტიო სიგელი გ. კუპრაშვილს პიონერულ საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობისთვის (სტამბური. 
21 მაისი. 1957); ს. განიევას მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ბუზოვინის (აზერბაიჯანი) 
პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 8 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 
გვ.); საშატოვას მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ბუზოვინის (აზერბაიჯანი) პიონერთა ბა-
ნაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის 1954. 8 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.); ბუზოვინის 
(აზერბაიჯანი) პიონერთა ბანაკის უფროსის კირამანოვის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 8 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 
გვ.); დეისის (ხარაგაულის რაიონი) პიონერთა ბანაკის ხელმძღვანელობის მადლობის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 30 ივლისი. ნაბეჭდი. 
1 გვ.); ქვიშხეთის პიონერთა ბანაკის მოსწავლეთა მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, პი-
ონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); ჟ. ოვჩარენკოს მად-
ლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისათვის (1954 წ. 
11 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.); გ. კუპრაშვილი ბუზოვინის (აზერბაიჯანი) პიონერთა 
ბანაკში სტუმრობისას. 1 ფოტო; გ. კუპრაშვილი ქვიშხეთის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 1 
ფოტო.

 გვ. 13 – კიროვაკანის (სომხეთი) პიონერთა ბანაკის უფროსის ოვსეპიანის მადლობის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 4 ივლისი. ნაბეჭდი. 
რუსულ ენაზე. 1 გვ.); ახალდაბის პიონერთა ბანაკის ხელმძღვანელობის მადლობის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 
გვ.); გ. კუპრაშვილი კიროვაკანის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 1 ფოტო; საქართველოს ალკკ 
ცკ-ის საპატიო სიგელი გ. კუპრაშვილს მოსწავლეთა იდეურ და მხატვრულ აღზრდაში აქტიური 
მონაწილეობისთვის (სტამბური. რუსულ ენაზე. 20 მარტი. 1958).

 გვ. 14 – გ. კუპრაშვილი წაღვერის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 2 ფოტო. გ. კუპრაშვილი ცე-
მის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 1 ფოტო; ამიერკავკასიის რკინიგზის მხატვრული აღზრდისა 
და ტექნიკური პროპაგანდის სახლის სიგელი გ. კუპრაშვილს, მხატვრული წრის კარგი ხელმძღ-
ვანელობის გამო (სტამბური. რუსულ ენაზე. 17 მაისი. 1958); სურამის პიონერთა ბანაკის უფროს 
ოსიძის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთ-
ვის (1954. 10 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); მ. ჯორბენაძის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
სურამის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 10 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); ნ. 
ფირცხალავას მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სურამის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული 
ღონისძიებისთვის (1954. 10 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); გაზეთ “რკინიგზელის” (1954) ინფორმაცია 
გ. კუპრაშვილის სურამის პიონერთა ბანაკში სტუმრობის შესახებ; გ. კუპრაშვილი სურამის პიონერ-
თა ბანაკში სტუმრობისას. 3 ფოტო.

 გვ. 15 – ლ. კოზმანაშვილის ლექსი “საყვარელ გოგუცას!” (ნაბეჭდი. 1 გვ.);  ე. ახვლედიანის მადლობის 
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წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, წაღვერის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის 
(უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); გ. კუპრაშვილი წაღვერის პიონერთა ბანაკში სტუმრობისას. 1 ფოტო; 
ამიერკავკასიის რკინიგზის მხატვრული აღზრდისა და ტექნიკური პროპაგანდის სახლის სიგელი 
გ. კუპრაშვილს, კეთილსინდისიერი და ენერგიული მუშაობისთვის 8 მარტის საერთაშორისო 
დღესთან დაკავშირებით (სტამბური. რუსულ ენაზე. 8 მარტი. 1959); ნ. კილასონიას მადლობის 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ლესელიძის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის 
(1954. 23 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); ვ. ზაქარიაძის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
ლესელიძის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 23 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ.); 
ლესელიძის პიონერთა ბანაკის უფროსის კილასონიას მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
ლესელიძის პიონერთა ბანაკში ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1954. 27 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 
გვ.); გ. კუპრაშვილი ლესელიძის პიონერთა ბანაკში. 1 ფოტო; მ. ნოდიას მადლობის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, ჩატარებული ღონისძიებისთვის (1967. 6 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 2 გვ.).

 გვ. 16 – რუსთაველის სახელობის თეატრის დირექტორის პ. კანდელაკის მადლობის წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი, სამხედრო ნაწილის ოფიცრებთან მეგობრობის საღამოში წარმატებული 
მონაწილეობისთვის (ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 5 ნოემბერი. 1956); გ. კუპრაშვილის სიგელი 
საქართველოს მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების V რესპუბლიკური ოლიმპიადის 
მზადებაში აქტიური მონაწილეობისთვის (სტამბური. 1966); ამიერკავკასიის რკინიგზის მხატვრული 
აღზრდისა და ტექნიკური პროპაგანდის სახლის სიგელი გ. კუპრაშვილს, ბავშვთა მხატვრული 
კითხვის მაღალპროფესიულად სწავლების გამო (სტამბური. რუსულ ენაზე. 9 მაისი. 1961); კასპის 
კულტურის სახლის დირექტორის ივ. პაპაშვილის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
საესტრადო ბრიგადის კონცერტის ჩატარებისთვის (ხელნაწერი. 18 დეკემბერი. 1961. 1 გვ.).

 გვ. 17 – საესტრადო სკეტჩის ფოტო; გ. კუპრაშვილი, ნ. სირბილაძე, თ. თვალიაშვილი; მოსწავლე ნ. 
ჩუტკერაშვილის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (ხელნაწერი. 7 მარტი. 1961. 1 გვ.); 
საფოსტო შეტყობინება გ. კუპრაშვილისადმი (სტამბური. რუსულ ენაზე); ქუთაისის ფილარმონიის 
დირექტორის სარჯველაძის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, საესტრადო საღამოში 
მონაწილეობისთვის (ნაბეჭდი. 30-31 ივლისი. 1938); უ. კაპანაძის ინფორმაცია “მოსწავლეთა 
მადლობა” (გაზეთი “სახალხო განათლება”. 1963); ვ. ფურცელაძის ინფორმაცია “საღამო-
კონცერტი” (გაზეთი “ქუთაისი”.  უთარიღო); თ. ბაწელაშვილის ინფორმაცია “სასურველი სტუმრები” 
(გაზეთის სათაური და თარიღი უცნობია); ლ. ავეტისოვის ინფორმაცია “კონცერტები მოზარდ 
მაყურებელთათვის” (ახალციხის გაზეთი); ინფორმაცია “სასკოლო-საესტრადო ბრიგადა” (გაზეთი 
“ახალგაზრდა კომუნისტი”. 1962); ინფორმაცია “კონცერტი გ. კუპრაშვილის მონაწილეობით” 
(ონის გაზეთი); ლეილას (გვარი მითითებული არ არის) დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. მარნეული. ღია ბარათი. ხელნაწერი); მ. მერაბიშვილის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (1 თებერვალი. 1968. კასპი. ხელნაწერი. 
2 გვ.); ნ. გოდერძიშვილის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ხელნაწერი. 
1 გვ.); პიონერხელმძღვანელ ლიას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.); თ. თეთრაძის პირადი ხასიათის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (17 ივნისი. 1960. ხელნაწერი. 4 გვ.).

 გვ. 18 – მოსწავლე ეთერ კოსალაშვილის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 60 
წლისთავთან დაკავშირებით (1968. სოფელი  ნაფარეული. ხელნაწერი. 1 გვ.); მ. ყიზილაშვილის 
პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (6 დეკემბერი. 1968. ხელნაწერი. 2 გვ.); 
მოსწავლე ლ. ხეცურიანის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(უთარიღო. ზუგდიდი. ხელნაწერი. 2 გვ.); მოსწავლე ლ. მჭედლიშვილის პირადი ხასიათის წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 4 გვ.); ჯ. ხარაზიშვილის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (30 მაისი. 1956. ბორჯომი. ხელნაწერი. 
2 გვ.); მოსწავლე ლ. ყიზილაშვილის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. 
ხელნაწერი. 1 გვ.); გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი ფოტოები ავტოგრაფებით. პირი: კ. 
მარჯანიშვილი, ნ. ჩხეიძე, ნ. გოცირიძე, ელ. დონაური, ნ. აგონ-დაგანოვსკაია, ტატიშჩევი.

 გვ. 19 –  გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი ფოტოები ავტოგრაფებით. პირი: ალ. თაყაიშვილი, 2 
ფოტო, თ. ჭავჭავაძე, ნ. გოცირიძე, ნ. გვარაძე; გ. კუპრაშვილისა და ი. გრიშაშვილის 5 ფოტო; გ. 
კუპრაშვილის და ა. მაშაშვილის ფოტო; გ. კუპრაშვილის და ი. სიხარულიძის ფოტო.

 გვ. 20 –  გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი ფოტოები ავტოგრაფებით. პირი: გ. დავითაშვილი, ვ. 
ანჯაფარიძე. 2 ფოტო; ვ. გოძიაშვილი, ს. ჭელიძე, თ. წერეთელი, თ. ციციშვილი; გ. ბუხნიკაშვილი, 
ბ. კრავეიშვილი, მ. ყვარელაშვილი; გ. კუპრაშვილი და მ. შილდელი. 2 ფოტო.

 გვ. 21 –  გ. კუპრაშვილისა და ვ. ანჯაფარიძის ფოტო; კ. გოგოძის ფოტო; გ. კუპრაშვილისა და 
თ. თვალიაშვილის ფოტო; გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი ფოტოები ავტოგრაფებით. პირი: ნინა 
(გვარი მითითებული არ არის); ა. დუროვი, 2 ფოტო, შ. ბუაჩიძე, ჯგუფური ფოტო: გ. კუპრაშვილი, 



175

ბასკაკოვი, ი. გრიშაშვილი, ვ. ძიძიგური, ვ. ურუშაძე და სხვ; ეთერ  გაგლოშვილი-სიხარულიძის 
ფოტო, გ. აბაშიძის ფოტო, თ. თვალიაშვილის ფოტო, თ. ლივარდის ფოტო, ბ. გამრეკელის ფოტო, კ. 
ხუნდაძის ფოტო, ე. ურუშაძის ფოტო.

 გვ. 22 – ჯგუფური ფოტო: ქიტიაშვილი, გ. კუპრაშვილი, რ. თავართქილაძე, ა. კაჭკაჭიშვილი, მ. 
ერგნელი; ჯგუფური ფოტო: ს. კუპრაშვილი, ს. თაყაიშვილი, გ. კუპრაშვილი; ჯგუფური ფოტო: ზ. 
ჩხეიძე, გ. კუპრაშვილი, შ. ლორთქიფანიძე, ე. ჩაჩავა; გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი ფოტოები 
ავტოგრაფებით.  პირი: კატია მახარაძე, ირ. დონაური, ს. ღვინიაშვილი, ი. რიაბოვა, მერი (გვარი 
მითითებული არ არის); გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: 
უცნობი ჯგუფი, ტ. მირესაშვილი, ი. ჯაფარიძე, ო. ბარამაშვილი, ეთერ ცომაია, სიმონოვი, გ. 
სალუქვაძე, სტალინის სახელობის მაღაროთა სამმართველოს კოლექტივი.

 გვ. 23 – გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: გ. კობიაშვილი, 
ი. ჭელიძე, ნ. გოცირიძე, პ. ბერაძე, ვ. ძაგნიძე, ლ. ავალიანი, კერესელიძის ოჯახი და კეჩხობის 
სანატორიუმის ექიმები, დ. ჭარხალაშვილი, მ. პაპუაშვილი, კავთისხევის პიონერები, თბილისის მე-
12 საშუალო სკოლის პიონერები, ნ. ჩაჩავა, ვ. კუპრაშვილი, ა. შენგელია, მ. კახიძე.

 გვ. 24 – გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: მარიჯანი, აკაკი შა-
ნიძე, ვ. კახიძე, ლ. ავალიანი, ვ. ანჯაფარიძე, მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის კოლექ-
ტივი, იოსებ ნონეშვილი, ზესტაფონის მაყურებლები (გ. ბიაშვილი, რ. გვიშიანი, ა. მამაცაშვილი, ს. 
ნარიმანიძე, ჩ. ხოშტარია, კ. კევლიშვილი), თამარ, მავრა და ოთარ კუპრაშვილები, ვ. კანდელაკი, ლ. 
დათიაშვილი, ხუტა ბერულავა.

 გვ. 25 – გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: კ. გოგიაშვილი, ჟ. 
რატიანი, გ. ნახუცრიშვილი, ლ. იოსელიანი, ი. გრიშაშვილი, ვ. ძაგნიძე, ი. სიხარულიძე, ტ. აბაშიძე, 
მ. მრევლიშვილი, მ. ჯანაშვილი, მ. ფაღავა.

 გვ. 26 –  გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები.  პირი: ვ. ანჯაფარიძე, 
შ. მშველიძე, მ. მრევლიშვილი, გ. კუპრაშვილის სკოლის ამხანაგები (ხელაია, ზაქარაია, ბაქრაძე, 
ყიფიანი, ბერძენიშვილი, მინდიაშვილი, მილორავა, ალ. ბრიანცევი, ონის 1-ელი საშუალო სკოლის 
დრამწრე, მ. მესხიშვილი, ე. ჩაჩავა, თბილისის 61-ე საშუალო სკოლის მოსწავლეები, თბილისის 
21-ე საშუალო სკოლის პიონერები, თბილისის 85-ე და 87-ე საშუალო სკოლების მოსწავლეები და 
პედაგოგები, შ. ლორთქიფანიძე, გ. კუპრაშვილის აღზრდილები (ქ. აბაშიძე, რ. აბაშიძე, ლ. გიგაური, 
ნ. გიგაური, მ. გოშაძე, ნ. მამულაიშვილი), ვ. ბარათაშვილი.

 გვ. 27  –  გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: თბილისის მე-3 
რკინიგზის სკოლის მოსწავლეები, კატერინა (გვარი მითითებული არ არის), ლ. ჭიჭინაძე, თბილისის 
58-ე საშუალო სკოლის მოსწავლეები, ჟ. ჩხიკვაძე, თბილისის 1-ელი საშუალო სკოლის მოსწავლეები, ქ. 
თიკანაძე, თბილისის მე-7 სკოლის მოსწავლეები, ხობის მე-2 საშუალო სკოლის პიონერები, ქუთაისის 
მე-12 საშუალო სკოლის პიონერები, თბილისის 85-ე და 87-ე საშუალო სკოლების მოსწავლეები და 
პედაგოგები, თბილისის 42-ე საშუალო სკოლის პედაგოგები, მ. კანდელაკი, ა. ასათიანი, შ. ქანთარია, 
ნინიკო ჩხეიძე.

 გვ. 28  –  გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები.  პირი: ალიოშა (გვარი მი-
თითებული არ არის), თელავის მე-2 საშუალო სკოლის მოსწავლეები, ზოია სერგეევნა (გვარი მი-
თითებული არ არის), ჭიათურის ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკები, მ. კანდურალოვი, ი. სიხარულიძე, 
მარიჯანი, ა. აღლაძე, თბილისის აღმასკომის განათლების მუდმივი კომისია, ზესტაფონის რაისამ-
რეწველო კომბინატის თანამშრომლები.

 გვ. 29  – გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი სამახსოვრო წარწერები. პირი: ეთერ გაგლოშვილი, 
ფოთის 1-ელი საშუალო სკოლის მოსწავლეები, ქუთაისის მე-5 საშუალო სკოლის მოსწავლეები, 
ქ. გეგეჭკორი, მ. აბაშიძე, ნ. უჩანეიშვილი, გ. კუპრაშვილის ყოფილი მოსწავლეები (კვინიკაძე, 
ფერიშვილი, კახეთელაძე, ქელბაქიანი, ბეჟანიშვილი, ორჯონიკიძე, თავაძე, მეჩითოვა), ნ. კოდუა.

 გვ. 30 – გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: თელავის საცდელი 
სადგურის თანამშრომლები, გ. კუპრაშვილს ყოფილი მოწაფეებისგან (ქ. აბაშიძე, რ. აბაშიძე, 
ნ. გიგაური, გიგაური, მ. გოშაძე, ვ. ნებიერიძე, დ. ჯუღელი, ლ. გოგიაშვილი, მ. ხუციშვილი), ვ. 
ღიბრაძე, ზესტაფონის რაიკოოპკავშირის და საქვაჭრობის მუშაკები, ქუთაისის მე-12 საშუალო 
სკოლის პიონერები, ხეთის საშუალო სკოლის პიონერები, ე. გელოვანი, თბილისის რკინიგზის მე-3 
საშუალო სკოლის მოსწავლეები, ზესტაფონის პურკომბინატის კოლექტივი, მ. მრევლიშვილი, 
ხობის საშუალო სკოლის პიონერები, ატენის ინტერნატის აღსაზრდელები.

 გვ. 31 – გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: ლ. ჩხაიძე, 
ქუთაისის თეატრის კოლექტივი, გურჯაანის საშუალო სკოლის მოსწავლეები, მ. მრევლიშვილი, 
სრულიად რუსეთის  თეატრალური  საზოგადოება, გრიბოედოვის სახელობის თეატრის 
კოლექტივი, რუსთაველის სახელობის თეატრის კოლექტივი, თბილისის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრის კოლექტივი, თელავის თეატრის კოლექტივი, ლუსია და სედა მელაძეები, ბათუმის 
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თეატრის დირექცია, მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივი, ბარათაშვილების ოჯახი, 
საქვაჭრობის თელავის განყოფილების კოლექტივი, თელავის პურკომბინატის მუშაკები.

 გვ. 32 –  გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: თელავის 
ხორცკომბინატის თანამშრომლები გ. ლოლაძე, თ. ჯიქია, თბილისის 89-ე საშუალო სკოლის 
მოსწავლეები, ბ. გამრეკელი, თბილისის რკინიგზის მე-10 ქალთა საშუალო სკოლის მოსწავლეები, 
ეთერ და რობერტ ტურაბოვები, თელავის 1-ელი საშუალო სკოლის მოსწავლეები, ქუთაისის 
ფილარმონიის კოლექტივი, ვ. პეტრიაშვილი, თბილისის მე-6 ქალთა საშუალო სკოლის მოსწავლეები, 
თბილისის 27-ე ქალთა საშუალო სკოლის მოსწავლეები.

 გვ. 33 – გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი წარწერები და ავტოგრაფები. პირი: თბილისის I 
სამკერვალო ფაბრიკის კოლექტივი, ე. ზედგენიძე, ქუთაისის მე-12 საშუალო სკოლის პიონერები, ქ. 
მარსაგიშვილი და გ. მარიამიძე, თელავის 1-ელი საშუალო სკოლის მოსწავლეები.

 მოსაწვევი ბარათები: შ. დადიანის დაბადებიდან 80 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1954 წ. 16 ნოემბერი); ი. გრიშაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავი 
საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1959 წ. 6. ოქტომბერი), ი. გრიშაშვილთან თბილისის 
პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1954 წ. 18. თებერვალი); ვ. 
აბაშიძის 100 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1955 წ.11 აპრილი); ვ. აბაშიძის 
გარდაცვალებიდან 25 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1951 წ. 8 ოქტომბერი. 
ქართულ და რუსულ ენებზე).

 გვ. 34 – მოსაწვევი ბარათები: ნ. გაბუნია-ცაგარელის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1949 
წ. 20. 02), ნ. ჩხეიძის დაბადებიდან 80 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1963 წ. 3 აპრილი. ქართულ და რუსულ ენებზე); ვ. გუნიას გარდაცვალებიდან 15 
წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1953 წ. 7 სექტემბერი), მ. საფაროვა-აბაშიძის 
დაბადებიდან 80 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1940 წ. 7 აპრილი), ვლ. 
ალექსი-მესხიშვილის გარდაცვალებიდან 25 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(1945 წ. 3. 12), ს. ინაშვილის 70 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(1957 წ. 30 მაისი), აკაკი ვასაძის 60 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1960 წ. 18 იანვარი); აკაკი ხორავას 70 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1965 წ. 1 ნოემბერი. ქართულ და რუსულ ენებზე), ვ. ანჯაფარიძის დაბადებიდან 
60 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1957 წ. 7 მაისი. ქართულ და 
რუსულ ენებზე), ვ. ანჯაფარიძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1968 წ. 3 ივნისი), ირ. გამრეკელის გარდაცვალებიდან 10 
წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1953 წ. 26 მაისი).

 გვ. 35 – დავით გამრეკელის საკონცერტო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1939 წ. 6 ნოემბერი), დ. 
ჯავრიშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1964 წ. 4 ივნისი), აკაკი ფაღავას 
მოღვაწეობის 50 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს პროგრამა (1954 წ. 22 მარტი. ქართულ და 
რუსულ ენებზე), აკაკი ფაღავას მოღვაწეობის 50 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1954 წ. 22 მარტი. ქართულ და რუსულ ენებზე), აკაკი ფაღავას დაბადებიდან 75 
წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1962 წ. 26 თებერვალი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), აკაკი ფაღავას მოღვაწეობის 50 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს პროგრამა (1954 წ. 
22 მარტი. ქართულ და რუსულ ენებზე), აკაკი ფაღავას საბანკეტო მოსაწვევი ბარათი 1962 წ. 
26. თებერვალი), გ. ნერსესიანის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1956 წ. 26 მარტი. 
სომხურ და რუსულ ენებზე), მარიჯანის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1957 წ. 11 
მარტი), თ. ჭავჭავაძის 60 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1961 წ. 23 იანვარი), 
თ. ჭავჭავაძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1954 წ. 12 ივნისი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), სესილია თაყაიშვილის დაბადების 50 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(1956 წ. 3 მაისი).

 გვ. 36 – მოსაწვევი ბარათები: ვასო გოძიაშვილის დაბადებიდან 60 წლისთავის აღსანიშნავი 
საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1965 წ. 20 დეკემბერი), გოგი ცაბაძის შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1960 წ. 28 დეკემბერი), დავით ანდღულაძის დაბადებიდან 60 
წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1958 წ. 7 იანვარი. ქართულ და 
რუსულ ენებზე), პეტრე ამირანაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1938 წ. 13 
თებერვალი), ალ. ინაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(1957 წ. 30 მაისი. რუსულ ენაზე), შექსპირის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1941 წ. 12 მაისი. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), საღამო-კონცერტი “საქართველოს ხელოვნების ოსტატი ქალები”. 
მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. ქართულ და რუსულ ენებზე), შ. რუსთაველის დაბადებიდან 750 
წლისთავის აღსანიშნავი დილის მოსაწვევი ბარათი (1938 წ. 18 თებერვალი), შეხვედრის “თბილისის 
მოწინავე ქალები” მოსაწვევი ბარათი (1959 წ. 6 მარტი), თბილისის ხელოვნების მუშაკებთან 
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თბილისის მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის კოლექტივის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი 
(უთარიღო. ქართულ და რუსულ ენებზე), ესთეტიკური საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1964 წ. 18 
დეკემბერი), მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დაარსებიდან 10 წლისთავის აღსანიშნავი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1938 წ. 19 იანვარი).

 გვ. 37 – მოსაწვევი ბარათები: მოსკოვის ცენტრალური საბავშვო თეატრის ბანკეტის მოსაწვევი 
ბარათი (1963 წ. 18 თებერვალი. რუსულ ენაზე), “ჩვენი თაობის მაყურებლის შეხვედრა”, მიძღვნილი 
ალ. ბრიანცევის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი (1963. 13 აპრილი. ლენინგრადი. სტამბური. 
რუსულ ენაზე), ალ. ბრიანცევის ხსოვნის საღამო (1963. 14 აპრილი. ლენინგრადი. სტამბური. 
რუსულ ენაზე), შემოქმედებითი კონფერენცია მიძღვნილი ალ. ბრიანცევის დაბადებიდან 
80 წლისთავისადმი (1963. 15 აპრილი. ლენინგრადი. სტამბური. რუსულ ენაზე), მოსაწვევი 
ბარათი ლენინგრადის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლზე “და-ძმა” (1936. 3 აპრილი. 
ლენინგრადი. რუსულ ენაზე), საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა: “კ. მარჯანიშვილის მუშაობა 
საბჭოთა რეპერტუარზე” (1956. 21 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), რუბენ ზარიანის დაბადების 
50 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1954. 23 სექტემბერი. ერევანი, ნაბეჭდი. 
რუსულ ენაზე), გ. კუპრაშვილის დაბადების 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი თბილისის 85-ე საშუალო 
სკოლის მიერ მოწყობილი შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. ხელნაწერი), ხელოვნების 
გამოჩენილ მოღვაწეებთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1959. 15 დეკემბერი. სტამბური. ქართულ 
და რუსულ ენებზე).

 გვ. 38 – შ. ალავიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ღია ბარათი. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), ვლ. მაიაკოვსკის შესახებ დ. გორგაძის პიესის განხილვის მოსაწვევი ბარათი 
(უთარიღო. ნაბეჭდი), ბოშების ხალხური შემოქმედების საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. 
სტამბური. რუსულ ენაზე), საღამოს “ცისფერ ეკრანზე” მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური), 
წაღვერის პიონერთა ბანაკის მიერ გ. კუპრაშვილთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1951. 16 
აგვისტო. წაღვერი. ხელნაწერი), საღამოს “კ. მარჯანიშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის 
შესწავლისთვის” მოსაწვევი ბარათი (1956. 24 აპრილი. თბილისი. სტამბური), თბილისში მცხოვრებ 
ოკრიბელთა შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1955. 24 იანვარი. თბილისი. სტამბური), ვიეტნამი-
სსრკ- ჩინეთის მეგობრობის საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (უთარიღო. სტამბური. ქართულ 
და რუსულ ენებზე), საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ტუბერკულოზის სამეცნიერო 
ინსტიტუტის დაარსების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტის პროგრამა (1956. 17 მაისი. 
თბილისი. სტამბური), ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის შექმნის 4 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1953. 6 ოქტომბერი. თბილისი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), უცხოეთთან კულტურული კავშირის საქართველოს საზოგადოების თეატრისა და კინოს 
სექციის სხდომის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური).

 გვ. 39     –  ხელოვნების მუშაკთა შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1940.  21 ნოემბერი. მოსკოვი. სტამბური.  
რუსულ ენაზე), ა. ოხიტინას მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1953. 28 მარტი. ლენინგრადი. სტამბური. რუსულ ენაზე), მ. ზანკოვეცკის 
თეატრის სპექტაკლის “ტყის სიმღერა” მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური. 
რუსულ ენაზე), მოსკოვის ხელოვნების მუშაკთა შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1940. 18 ნოემბერი. 
მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე), ქალთა საერთაშორისო დღის, 8 მარტისადმი მიძღვნილი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1961. 7 მარტი. თბილისი. სტამბური), საბავშვო თეატრების საკავშირო 
ჩვენების შეხვედრა-საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1940. 25 ნოემბერი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ 
ენაზე), ხარკოვის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლ “ივასიკ-ტელესიკის” მოსაწვევი 
ბარათი (1940. 18 ნოემბერი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე), ნ. მაჭავარიანის შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1956. 12 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), ა. პუშკინის ხსოვნის 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1937. თბილისის 25-ე საშუალო სკოლა. ხელნაწერი), მ. ბახტაძის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1955. 11 აპრილი. გორი. სტამბური), ნ. ფაღავას 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ბავშვებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით (უთარიღო. ხელნაწერი), 
საქართველოს თეატრალური საზოგადოების განყოფილების გამგის რ. ქორქიას მიმართვა გ. 
კუპრაშვილისადმი, სოხუმის თეატრის ახალგაზრდა მსახიობებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით 
(1950. 14 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.).

 გვ. 40 – პირველი საბჭოთა სპექტაკლის “ცხვრის წყაროს” 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1952. 1 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), გ. ნერსესიანის 
დაბადებიდან 60 წლის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური. სომხურ 
და რუსულ ენებზე), ლიტერატურული საღამოს “ჩვენ მშვიდობის მომხრენი ვართ” მოსაწვევი 
ბარათი (1952. 20 დეკემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), საფოსტო შეტყობინება გ. 
კუპრაშვილის სახელზე (უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე), ი. კობალაძის სასცენო მოღვაწეობის 
25 წლისთავისადმი  მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა (1955-56 წწ. სეზონი. ბათუმი. 
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სტამბური), თბილისის 1-ელი საშუალო სკოლის დაარსების 150 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო 
საღამოს პროგრამა (1952. თბილისი. სტამბური), მ. ჭანიშვილის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1953. 11 იანვარი. თბილისი. სტამბური), 
მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის დირექტორ თევდორაძის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, 
კონცერტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (უთარიღო. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.).

 გვ. 41 – მ. ხინიკაძისა და ი. კობალაძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1953. 
23 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), თბილისის გარნიზონის წარმომადგენლებთან შეხვედრის 
მოსაწვევი ბარათი (1955. 24 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), მ. მდივნის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1949. 7 მაისი. თბილისი. სტამბური), კონფერნცია-
დისპუტის მოსაწვევი ბარათი (1951. 18 ივნისი. სტამბური), მ. მრევლიშვილის შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1960. 14 მარტი. თბილისი. სტამბური), ახალგაზრდა თეატრმცოდნეთა 
თათბირის მოსაწვევი ბარათი (1955. 13 ივნისი. თბილისი. სტამბური), ხ. მეგრელიძის შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1955. 18 დეკემბერი. ბათუმი. სტამბური), ხელოვნების 
მუშაკებთან რუსთაველის სახელობის თეატრის კოლექტივის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1956. 
9 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), გ. ნერსესიანის შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1953. 31 იანვარი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), მაყურებელთან 
მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის კოლექტივის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1962. 
25 ივნისი. თბილისი. სტამბური), თბილისის სტუდენტთა საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1954. 21 
თებერვალი. სტამბური), მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლის “მისი ვარსკვლავი” 
დისპუტის მოსაწვევი ბარათი (1951. 5 ნოემბერი. სტამბური).

 გვ. 42 – აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1960. 23 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), თსუ დასავლეთ ევროპის ენების 
ფაკულტეტის სპექტაკლის “უინძორელი მხიარული ქალების” პროგრამა (1956. სტამბური. ქართულ 
და ინგლისურ ენებზე), ა. მურუსიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1947. 14 აპრილი. 
ქუთაისი. სტამბური), საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლის დირექტორ შ. ბუაჩიძის მიმართვა 
გ. კუპრაშვილისადმი, კონცერტ-საღამოში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (1945. 23 აპრილი. 
თბილისი. შტამპიანი ფურცელი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე), საქართველოს ალკკ ცკ-ის მიმართვა გ. 
კუპრაშვილისადმი, საბავშვო პიესის “ორი დედა” განხილვაზე დასწრებასთან დაკავშირებით (1953. 
21 დეკემბერი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი), მ. ბუბუტეიშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1960. 18 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), მ. მეძმარიაშვილის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1954. 19 აპრილი. თელავი. სტამბური), 
თ. მაკარაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1954. 17 მაისი. ფოთი. 
სტამბური), წყნეთის პიონერთა ბანაკის დახურვის მოსაწვევი ბარათი (1954. 22 აგვისტო. წყნეთი. 
ხელნაწერი), დ. ცხაკაიას პირადი სასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ღია ბარათი. 
ხელნაწერი).

 გვ. 43 – საქართველოს საზოგადოება “ცოდნის” თათბირის მოსაწვევი ბარათი (1964. 22 
დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), სანკულტურის თეატრის დაარსების 25 წლისთავის აღსანიშნავი 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1954. 27 ივნისი. თბილისი. სტამბური), ნ. 
ღვთისიაშვილი-ასტვაცატუროვის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1956. 
27 მაისი. თელავი. სტამბური), მე-10 ქალთა საშუალო სკოლის თვითშემოქმედებითი საღამოს 
“სკოლა და თეატრი” მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. ხელნაწერი), აკაკი ფაღავას მოხსენების 
“ილო მოსაშვილის პიესა “გზა მომავლისათვის” რუსთაველის სახელობის თეატრში” მოსაწვევი 
ბარათი (უთარიღო. ნაბეჭდი), ნ. დავითაშვილის სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავის საიუბილეო 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1955. 6 ივნისი. თბილისი. სტამბური), ეთერ ცქიტიშვილის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1957. 7 მაისი. თბილისი. სტამბური), მარო 
და ეკატერინე თარხნიშვილების მოღვაწეობის 25 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1937. 9 ივნისი. თბილისი. სტამბური), თბილისის ორჯონიკიძის რაიონის განათლების 
განყოფილების პიონერთა კლუბის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური), მოზარდ 
მაყურებელთა ქართული თეატრის ღვაწლმოსილ მოღვაწეებთან ამავე თეატრის კოლექტივის 
შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1966. 21 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), დისპუტის “თეატრალური 
ხელოვნების საკითხები” მოსაწვევი ბარათი (1957. 23 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 44 – გაზეთ “ნორჩი ლენინელის” 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო საღამოს პროგრამა 
(უთარიღო, სტამბური), კ. აბესაძის დაბადებიდან 55 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1958. 1 ივნისი. ქუთაისი. სტამბური), სომხეთისა და საქართველოს 
მოზარდ მაყურებელთა და თოჯინების თეატრების კონფერენციის მოსაწვევი ბარათი (1955. 
27-29 მაისი. თბილისი. სტამბური), ელ. აბაკელიას დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1967. 3 აპრილი. სტამბური), კიადიკოვა-ზედგენიძის დაბადებიდან 70 
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წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1965. 27 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), 
მუსკომედიის თეატრის სპექტაკლის “სასიძოების” განხილვის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. 
სტამბური), ვლ. ადამიძის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1958. 8 ივნისი. თბილისი. სტამბური), გამოფენის “ბელადთა სახეები 
საქართველოს სასცენო ხელოვნებაში” მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური), ნ. კაკაბაძის 40 
წლის სასცენო მოღვაწეობის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1948. 25 დეკემბერი. 
ახალციხე. სტამბური), ს. კალანდარიშვილის დაბადებიდან 50 წლის შემოქმედებითი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1966. 2 აპრილი. ფოთი. სტამბური), თბილისის ოფიცერთა სახლის მეგობრობის 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1956. 22 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის დაარსების 25 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1952. 18 აპრილი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე).

 გვ. 45 – მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის დირექტორის თევდორაძის მიმართვა გ. 
კუპრაშვილისადმი, სამხატვრო საბჭოს სხდომაზე დასწრებასთან დაკავშირებით (უთარიღო. 
ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), მ. სარაულის 35 წლის სასცენო მოღვაწეობის შემოქმედებითი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1955. 10 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), დ. დათაშვილის დაბადებიდან 50 
წლის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1966. 5 ნოემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი), ქართული 
თეატრის აღდგენიდან 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოსაწვევი ბარათი 
(1950. 28-29 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური), კ. ხუნდაძის 40 წლის თეატრალური მოღვაწეობის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1958. 27 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), საბავშვო 
დილის მოსაწვევი ბარათი (1949. 9 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური), ა. გაფრინდაშვილის 
დაბადებიდან 60 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1957. 27 
იანვარი. ქუთაისი. სტამბური), ნ. აფაქიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა 
(1956. 15 აპრილი. თბილისი. სტამბური), ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1960. 7 მარტი. თბილისი. სტამბური), საქართველოს ხელოვნების 
საქმეთა პროფკავშირის გამგეობის თავმჯდომარის გვინჩიძის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, 
მოჭადრაკეთა და მოშაშეთა შეკრებაზე დასწრებასთან დაკავშირებით (1939. 29 თებერვალი. 
თბილისი. შტამპიანი ფურცელი. ნაბეჭდი), მ. ვახნიანსკის დაბადებიდან 60 წლის შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1960. 28 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე).

 გვ. 46 – თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა აქტივის კრების მოსაწვევი ბარათი (1956. 7 
მაისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), მხატვრული თვითმოქმედი წრეების საანგარიშო 
კონცერტის მოსაწვევი ბარათი (1953. 12 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), 
თ. აბაშიძის დაბადებიდან 40 წლისთავის სასცენო მოღვაწეობის აღსანიშნავი შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1953. 6 აპრილი. თბილისი. სტამბური), სანკულტურის თეატრის 
ახალგაზრდა მსახიობთა შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1950. 29 მაისი. 
თბილისი. სტამბური), შ. ინასარიძის დაბადებიდან 60 წლისთავის შემოქმედებითი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1961. 24 აპრილი. ბათუმი. სტამბური), სომხური თეატრის 
სპექტაკლის “ქალიშვილი ლუსაკერტიდან” დისპუტის მოსაწვევი ბარათი (1952. 20 მაისი. თბილისი. 
სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), შემოქმედებითი საღამოს “მინდა ყველაფერი ვიცოდე” 
მოსაწვევი ბარათი (1957. 28 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), ეთერ გაგლოშვილის, მ. ჟღენტის, 
გ. სიხარულიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1956. 14 თებერვალი. 
თბილისი. სტამბური), კინოფილმ “აკაკის აკვანის” საჯარო ჩვენების მოსაწვევი ბარათი (1946. 
4 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), ნ. თეთრაძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-
პროგრამა (1955. 22 მაისი. ბათუმი. სტამბური), სარვამარტო მოსაწვევი ბარათი (1965. 7 მარტი. 
თბილისი. ხელნაწერი).

 გვ. 47 –  მწერალთა კლუბის დისკუსიის “უკანასკნელი თეატრალური სეზონის ქართული პიესები” 
მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი), საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლის 
დირექტორ შ. ბუაჩიძის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, საღამო-კონცერტში მონაწილეობასთან 
დაკავშირებით (1946. 29 აპრილი. შტამპიანი ფურცელი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე), 
ვ. გოძიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1949 ოქტომბერი. 10. თბილისი. 
სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების საქალაქო 
დათვალიერების შემაჯამებელი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), 
ჭიათურის თეატრის დაარსებიდან 40 წლის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1937. 5 ივნისი. 
ჭიათურა. სტამბური), ალ. სუმბათაშვილი-იუჟინის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1957. 16 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური), რადიოს დღის აღსანიშნავი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), ვ. გერსამიას დაბადებიდან 60 წლის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1959. 17 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და 
რუსულ ენებზე), ს. ცომაიას სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი 
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საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1955. 13 ივნისი. ჭიათურა. სტამბური), ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის კულტურის სახლის ბავშვთა განყოფილების დაარსების 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საზეიმო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1963. 29 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), მ. ყარალაშვილის 
სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-
პროგრამა (1957. 28 აპრილი. თბილისი. სტამბური), ვ. მაისაიას წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
წაღვერის პიონერთა ბანაკში გამართულ საღამოზე დასწრებასთან დაკავშირებით (1951. 15 
აგვისტო. წაღვერი. ხელნაწერი).

 გვ. 48 –  შ. ხერხეულიძის დაბადების 50 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი-პროგრამა (1958. 18 მაისი. გორი. სტამბური), პ. ფრანგიშვილის სასცენო მოღვაწეობის 
40 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1953. 26 
ოქტომბერი. ჭიათურა. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), ს. ავჩიანის დაბადებიდან 60 
წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1964.  23 ნოემბერი. 
თბილისი. სტამბური. ქართულ და სომხურ ენებზე), ალ. ბურთიკაშვილის ახალგამოცემული წიგნის 
“გიორგი არადელი-იშხნელის” საჯარო განხილვის მოსაწვევი ბარათი (1955. 17 ოქტომბერი. 
თბილისი. სტამბური), ი. სიხარულიძესთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1958. 28 დეკემბერი. 
თბილისი. სტამბური), ქალთა საერთაშორისო დღის 8 მარტისადმი მიძღვნილი დასვენების საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1962. 3 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), თბილისის 
1-ელი საშუალო სკოლის დაარსებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1952. 29 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 150 
წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1940. 6 ივლისი. თბილისი. 
ნაბეჭდი), თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტის სადიპლომო სპექტაკლის “ანა 
ფრანკის დღიური” პროგრამა (1960-1961 სასწავლო წელი. თბილისი. სტამბური), დ. მელაშვილის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1953. 6 ივნისი. თბილისი. სტამბური), 
ნ. გოგოლის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი თეატრალური ინსტიტუტის 
სამეცნიერო სესიის მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1952. 10 მარტი. თბილისი. სტამბური), წყნეთის 
პიონერთა ბანაკის მეორე ნაკადის საზეიმო დახურვის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. წყნეთი. 
ხელნაწერი), საბავშვო თვითმოქმედების საღამო-კონცერტის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. 
თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე).

 გვ. 49 – ბ. ჟღენტის მოხსენების “გიორგი სააკაძე” სამ თეატრში” მოსაწვევი ბარათი (1941. 7 
აპრილი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის 
IV პლენუმის მოსაწვევი ბარათი (1952. 22 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), გ. 
დოღონაძის სასცენო მოღვაწეობის 35 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი-პროგრამა (1957. 13 მაისი. ბათუმი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), თეატრალური 
ინსტიტუტის სტუდენტთა მხატვრული კითხვის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1943. 12 ივნისი. 
თბილისი. ნაბეჭდი), კოჯრის ბავშვთა სახლის საზეიმო დილის მოსაწვევი ბარათი (1939. 3 აპრილი. 
კოჯორი. ნაბეჭდი), საფოსტო შეტყობინების ბლანკი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. 
სტამბური. რუსულ ენაზე), ვ. მოვსესოვის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი ლიტერატურულ 
კონცერტზე დასწრებასთან დაკავშირებით (უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე), ქართული 
ესტრადის საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა (1939. 13 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), 
ამიერკავკასიის რკინიგზის სახლის დრამწრის სპექტაკლის “იავნანამ რა ჰქმნა?!” მოსაწვევი 
ბარათი-პროგრამა (1957. 22 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), რადიოს დღის აღსანიშნავი 
საზეიმო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), ვ. ტოპორკოვის წიგნის 
“სტანისლავსკი რეპეტიციაზე” განხილვის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), 
ცუცხვათის საშუალო სკოლის პიონერთა ღონისძიების მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. ცუცხვათი. 
ხელნაწერი), საბჭოთა საქართველოს 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო სხდომის მოსაწვევი 
ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური.), გამოსაშვები საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1968. 29 
მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), თ. ბიჭიაშვილის საქორწილო მოსაწვევი ბარათი (1950. 
26 ნოემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი).

 გვ. 50 – გრიბოედოვის სახელობის თეატრის დირექტორის მოადგილის ფ. შენდეროვის მიმართვა 
გ. კუპრაშვილისადმი, სპექტაკლ “ძახველის ჭალის” გასინჯვასთან დაკავშირებით (1950. 26 
ოქტომბერი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე), ს. ორჯონიკიძის სახელობის განათლების 
განყოფილების პიონერთა კლუბის სპექტაკლის “ზღვაში” გენერალურ რეპეტიციაზე დასწრების 
მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. ნაბეჭდი), გაზეთ “ნორჩი ლენინელის” 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საზეიმო კრების მოსაწვევი ბარათი (1951. 25 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), თეატრალური ინსტიტუტის თათბირის “სასცენო მეტყველების საკითხები”. მოსაწვევი 
ბარათი (1956. 27-28 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), იოსებ ნონეშვილის შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1949. 16 მარტი. თბილისი. სტამბური), თბილისის მე-19 საშუალო 
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სკოლის ლიტერატურული წრის მიერ გ. ნახუცრიშვილის პიესის “გარდატეხის” განხილვის მოსაწვევი 
ბარათი (უთარიღო. ხელნაწერი), თბილისის მე-7 საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთა 
გამოსაშვები საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური), “ბეჭდვითი დღისადმი” მიძღვნილი 
საღამო-კონცერტის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური), ტ. მაჭავარიანის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, მის საღამოში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (უთარიღო. ხელნაწერი), 
აფხაზური თეატრის 10 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1939. 17 თებერვალი. 
სოხუმი. სტამბური. აფხაზურ და ქართულ ენებზე), “მინდა ყველაფერი ვიცოდე” საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1956. 28 მაისი. თბილისი. სტამბური), კინომოყვარულთა ფილმების ჩვენების 
მოსაწვევი ბარათი (1960. 29 აპრილი. თბილისი. სტამბური), ი. ვეფხვაძესთან შეხვედრის მოსაწვევი 
ბარათი (1951. 3 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), თეატრალური 
ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტის საკურსო სპექტაკლის “ეს მოხდა ირკუტსკში” მოსაწვევი 
ბარათი (1962. 16 აპრილი. თბილისი. სტამბური), “არქიტექტორის დღის” მოსაწვევი ბარათი (1949. 
26 მაისი. თბილისი. სტამბური), ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1946. 11 მარტი. თბილისი. სტამბური), მუსკომედიის თეატრის სპექტაკლის “პერიკოლა” 
გენერალური რეპეტიციის მოსაწვევი ბარათი (1955. 21 მარტი. თბილისი. სტამბური), სულეიმანის (კ. 
გასპაროვის) მოხსენების “საერთაშორისო მდგომარეობა” მოსაწვევი ბარათი (1949. 9 ოქტომბერი. 
თბილისი. სტამბური).

 გვ. 51 – საქართველოს თეატრალური ახალგაზრდობის კონფერენციის მოსაწვევი ბარათი 
(უთარიღო. სტამბური), ვლ. მაიაკოვსკის გარდაცვალებიდან 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1940. 13 აპრილი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), მუსკომედიის 
თეატრის სპექტაკლის “სალხინობელის” გენერალური რეპეტიციის მოსაწვევი ბარათი (1954. 
8 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), ეკ. სოხაძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(უთარიღო. თბილისი. ქართულ და რუსულ ენებზე), საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა 
პროფკავშირის V რესპუბლიკური კონფერენციის მოსაწვევი ბარათი (1949. 17 იანვარი. თბილისი. 
სტამბური), საბჭოთა რადიოგადაცემის 15 წლისთავისადმი  მიძღვნილი კონფერენციის მოსაწვევი 
ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის დირექტორის 
თევდორაძის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, სამხატვრო საბჭოს სხდომაზე დასწრებასთან 
დაკავშირებით (უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი), საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების 
დამყარების 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო საღამოს მოსაწვევი ბარათი-პროგრამა 
(1941. 23 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), ხელოვნების ახალგაზრდა მუშაკთა შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1950. 1 მარტი. თბილისი. სტამბური), ესტრადის თეატრის უწყება 
გ. კუპრაშვილისადმი, კონცერტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (1938. 27 მაისი. თბილისი. 
ბლანკი. სტამბური), “ჩითის მეჯლისის” მოსაწვევი ბარათი (1961. 16 მაისი. თბილისი. სტამბური), 
საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის V კონფერენციის მოსაწვევი ბარათი (1949. 
17 იანვარი. თბილისი. სტამბური), საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 26-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო კრების მოსაწვევი ბარათი (1947. 22 თებერვალი. თბილისი. 
სტამბური. რუსულ ენაზე), პიონერთა კლუბის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. 
სტამბური), “მხატვრული კითხვის დილის” მოსაწვევი ბარათი (1956. 13 მაისი. თბილისი. სტამბური. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), ესტრადის თეატრის უწყება გ. კუპრაშვილისადმი, კონცერტში 
მონაწილეობასთან დაკავშირებით (1938. 7 აგვისტო. თბილისი. ბლანკი. სტამბური. რუსულ 
ენაზე), მომღერალ ი. დათიაშვილთან კულტურის მუშაკთა შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1964. 18 
დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), პიონერმუშაკთა რესპუბლიკური სკოლის სასწავლო-საანგარიშო 
დილის მოსაწვევი ბარათი (1959. 12 მაისი. თბილისი. სტამბური), თბილისის რკინიგზის მე-4 
საშუალო სკოლის გამოსაშვები საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1940. 20 ივნისი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 52 – ალ. თოიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1964. 1 ნოემბერი. თბილისი. 
სტამბური), ა. მაისურაძისა და ე. დათაშვილის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1966. 29 ოქტომბერი. 
თბილისი. სტამბური), ე. შაფათავას ლექციის “გ. დვანაძის ცხოვრება და შემოქმედება” მოსაწვევი 
ბარათი (უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი), სანკულტურის თეატრის სპექტაკლის “პლატონ კრეჩეტი” 
მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობების 
შეხვედრის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1956. 10 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლ “მეთორმეტე ღამის” გასინჯვის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. 
თბილისი. სტამბური), თბილისის ორჯონიკიძის რაიონის პიონერთა თვითმოქმედების ოლიმპიადის 
მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), ქალთა საერთაშორისო დღის 8 
მარტისადმი მიძღვნილი შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), ა. იუდინის 
დაბადებიდან 60 წლის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1964. 8 მაისი. თბილისი. სტამბური. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), ხ. ჭიჭინაძის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1966. 19 დეკემბერი. 
თბილისი. სტამბური), ქუთაისის თეატრის კოლექტივთან ხელოვნების მუშაკთა შეხვედრის 
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მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), სამხრეთ ოსეთის თეატრის მუშაკებთან 
თბილისის მსახიობების შემოქმედებითი შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. 
ნაბეჭდი), “ლიტერატურული დილის” მოსაწვევი ბარათი (1965. 28 მარტი. თბილისი. სტამბური. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტის საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(1958. 2 ივნისი. თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის მსახიობებთან 
პიონერული აქტივის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), პლეხანოვის 
კლუბის შეტყობინება გ. კუპრაშვილისადმი, კონცერტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (1938. 
23 მარტი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), პიონერთა საქალაქო კონცერტის მოსაწვევი ბარათი 
(1939. 10 მარტი. თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის სპექტაკლის 
“ღალატის” გასინჯვის მოსაწვევი ბარათი (1954. 2 აგვისტო. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), 
გრიბოედოვის სახელობის თეატრის სპექტაკლის “უკანასნელნი” გენერალური რეპეტიციის 
მოსაწვევი ბარათი (1951. 6 თებერვალი. სტამბური. რუსულ ენაზე), მოზარდ მაყურებელთა 
ქართული თეატრის სპექტაკლის “ლადო კეცხოველის” განხილვის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. 
სტამბური), სპექტაკლის “ჩაძირული ქვების” მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), 
თბილისის მე-7 საშუალო სკოლის გამოსაშვები საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1951. 8 აგვისტო. 
თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე), რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლის “მეფე ლირის” 
გასინჯვის მოსაწვევი ბარათი (1948. 29 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), თბილისის საქალაქო 
საბჭოს დეპუატატობის კანდიდატთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1953. 13 თებერვალი. 
თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე).

 გვ. 53 – თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის მოსწავლეთა გამოსაშვები საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (უთარიღო. სტამბური), თბილისის მე-14 საშუალო სკოლის მოსწავლეთა გამოსაშვები 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური), ესტრადის თეატრის შეტყობინება გ. 
კუპრაშვილისადმი, კონცერტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (უთარიღო. თბილისი. 
სტამბური), ნორჩ ლიტერატორთა შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), 
თსუ თვითმოქმედების საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1945. 25 აპრილი. თბილისი. სტამბური), 
თბილისის მე-7 საშუალო სკოლის გამოსაშვები საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1950. 1 ივლისი. 
თბილისი. სტამბური), მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლის “რომეო და ჯულიეტას” 
მოსაწვევი ბარათი (1949. 4 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), სანკულტურის თეატრის სპექტაკლის 
“ატილდას” მოსაწვევი ბარათი (1937. 7 მაისი. თბილისი. სტამბური), ი. ჭავჭავაძის დაბადებიდან 
100 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1937. 14 ივნისი. თბილისი. სტამბური), 
ჩინეთის ცირკის მსახიობებთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1951. 12 თებერვალი. თბილისი. 
სტამბური), წითელი არმიის სახლის ხელოვნების დეკადის დასკვნითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(1937. 28 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), თსუ თვითშემოქმედების საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1945. 25 აპრილი. თბილისი. სტამბური), ესტრადის თეატრის შეტყობინება 
გ. კუპრაშვილისადმი, კონცერტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით (1938. 30 მარტი. თბილისი. 
სტამბური. რუსულ ენაზე), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის სპექტაკლის “სათაგურის” 
მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), ფიზკულტურის აღლუმის საშვი (1938. 18 
მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა 
პროფკავშირის V პლენუმის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), თბილისის 
საქალაქო საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატ გ. ძოწენიძესთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1961. 
13 მარტი. თბილისი. სტამბური), რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლის “სარეველა” 
გასინჯვის მოსაწვევი ბარათი (1954. 27 აპრილი. თბილისი. სტამბური), ხელოვნების მუშაკთა 
სახლის გამგეობის თათბირის მოსაწვევი ბარათი (1949. 14 თებერვალი. თბილისი. სტამბური), ვ. 
იმედაძის ლექციის: “ლენინის ბრძოლა ნაროდნიკობისა და ლეგალური მარქსიზმის წინააღმდეგ” 
(უთარიღო. თბილისი. სტამბური), მ. გორკის გარდაცვალებიდან 10 წლისთავის აღსანიშნავი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1946. 17 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), 
პიონერთა შეკრების “ჩვენი საყვარელი მსახიობები” (1957. 7 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი), 
მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის სპექტაკლის “ციხესიმაგრის საიდუმლო” (უთარიღო. 
სტამბური), საქართველოს თეატრალური საზოგადოების V ყრილობის დელეგატის მანდატი 
(1962. თბილისი. სტამბური), რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლის “პლატონ კრეჩეტი” 
გენერალური რეპეტიციის მოსაწვევი ბარათი (1935. 8 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 54 – ფიზკულტურული აღლუმის საშვი (1938. 30 მაისი. თბილისი. სტამბური. რუსულ 
ენაზე), თბილისის მე-7 საშუალო სკოლის ი. გრიშაშვილთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი 
(უთარიღო. თბილისი. სტამბური), საბავშვო თეატრების საკავშირო დათვალიერების განრიგი 
(1940. 15-27 ნოემბერი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე), თბილისის 1-ელი საშუალო სკოლის 
გამოსაშვები საღამოს მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), პიონერების ლექსი 
გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), თბილისის სკოლების 
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დრამწრეებისა და მხატვრული კითხვის დათვალიერების დასკვნითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი და 
პროგრამა (1969. 19 მაისი. თბილისი. სტამბური), მოსკოვის კრემლის თეატრის საშვი (1962. 16-27 
მაისი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე), პიონერული კარნავალის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. 
თბილისი. სტამბური), ი. ჭავჭავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1937. 29 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი), გ. კუპრაშვილისადმი გაგზავნილი იუმორისტული 
მოთხრობა “ყოვლის მომსწრე და ყოვლის შემძლე ნიანგი” (1969. 9 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 4 გვ.).

 გვ. 55 – ო. თუმანიანის დაბადებიდან 100 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1969. 
17 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური), გ. კუპრაშვილის სტატია “სცენაზე მოსწავლეები არიან” 
(1969. 9 ივნისი. გაზეთი “თბილისი”), ამონარიდი გაზეთ “ნორჩი ლენინელიდან” გ. კუპრაშვილის 
როლის გიქორის შესახებ (1969. 20 სექტემბერი. გაზეთი “ნორჩი ლენინელი”), ა. დავითიანის წარწერა 
თავის წიგნზე (1969. 28 სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი), მოსწავლის (გვარი მითითებული არ 
არის) წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ბოლნისში შეხვედრასთან დაკავშირებით (1969. ბოლნისი. 
ხელნაწერი. 4 გვ.), თბილისის 44-ე საშუალო სკოლის საღამოს “მოგზაურობა პოეზიის სამყაროში” 
მოსაწვევი ბარათი (1969. 2 ივნისი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე),  სკოლის დამამთავრებელი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1969. 28 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი), გ. კუპრაშვილის სიტყვა, 
წარმოთქმული ნ. გაფრინდაშვილთან შეხვედრაზე (1969. 28 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), 
ინფორმაცია “გილოცავთ, ჩვენო ნონა!” (1969. 28 მაისი. გაზეთი “თბილისი”).

 გვ. 56  –   გ. კუპრაშვილის  ანგარიში    მხატვრული  კითხვის კონკურსის  შედეგებთან    დაკავშირებით (1969. 
თბილისი. ნაბეჭდი. 4 გვ.), გ. კუპრაშვილის დიპლომი “მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების 
მე-6 რესპუბლიკური ოლიმპიადის მომზადება-ჩატარებაში აქტიური მონაწილეობისთვის (1964. 
აპრილი. თბილისი. სტამბური), მაყურებლის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. 
ნაბეჭდი), საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილის აკაკი დვალიშვილის ბრძანება ალ. 
თაყაიშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის საიუბილეო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით (1969. 
4 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.).

 გვ. 57 – რადიოგადაცემის “ბავშვების საყვარელი მსახიობი” სცენარი (1968. 19 თებერვალი. თბი-
ლისი. ნაბეჭდი. 12 გვ.), გ. კუპრაშვილის სკოლებში შეხვედრის 3 ფოტო, რუსთავის თეატრის სპექ-
ტაკლის “მაესტროს” მოსაწვევი ბარათი (1970. 31 იანვარი. რუსთავი. სტამბური.).

 გვ. 58 – ნ. კილასონიას სტატია “ბავშვობასავით განუმეორებელი” (ჟურნალი “საქართველოს ქალი”. 
1969. №9), გ. კუპრაშვილის სკოლებში შეხვედრის 2 ფოტო, თ. ჯიქიას წერილი გ. კუპრაშვილისად-
მი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (1968. 17 აპრილი. დიდი ჭყონი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 59 – ლ. ჩხეიძის წერილი “მწერლები და მსახიობები – ბავშვებთან” (გაზეთი “თბილისი”. 1969. 
6 ოქტომბერი), გ. კუპრაშვილის შეხვედრა მოსწავლეებთან. 2 ფოტო. თბილისის 112-ე სკოლის 
მოსწავლეთა ყვავილების კალათის წარწერა, გ. კუპრაშვილის შეხვედრა თბილისის 112-ე სკოლის 
მოსწავლეებთან. 1 ფოტო, კ. შახ-აზიზოვის სტატია “სამყაროს დამნახველი თეატრი” (გაზეთი 
“იზვესტია”. 1969. 18 დეკემბერი. რუსულ ენაზე), სრულიად რუსეთის თეატრალური საზოგადოების 
მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, საბჭოთა საბავშვო თეატრის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით (1069. 20 დეკემბერი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), თბილისის 112-ე სკოლის 
მოსწავლეთა საჩუქარი გ. კუპრაშვილისადმი (წიგნის სანიშნებელი).

 გვ. 60 – გ. კუპრაშვილის სტატია “ტკბილად მოსაგონარი” (გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”. 1970. 
20 იანვარი), საბჭოთა საბავშვო თეატრის დაარსების 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1970. 18 იანვარი. თბილისი. სტამბური), გ. კუპრაშვილის სტატია 
“დაუვიწყარი ტკბილმოსაგონარი” (გაზეთი “თბილისი”. 1970. 19 იანვარი), ნ. დონგუზაშვილის 
სტატია “სკოლის სტუმრები” (გაზეთი “თბილისი”. 1970. 12 მარტი), საბჭოთა საბავშვო თეატრის 
დაარსების 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ბანკეტის მოსაწვევი ბარათი (1970. 20 
იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი), შეხვედრის “სასიქადულო ქართველი ქალები” მოსაწვევი ბარათი 
(1970. 1 მარტი. თბილისი. სტამბური), გ. კუპრაშვილის პორტრეტი (მხატვარი მოსწავლე ირ. 
ნარმანია. ფანქარი. 1970. 19 მარტი).

 გვ. 61 – ა. არაბიძისა და პ. კახიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1970. 30 
მარტი. თბილისი. სტამბური), განათლების სამინისტროს რესპუბლიკური სკოლის 1969-1970 
სასწავლო წლის გამოშვების მსმენელთა მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი გამოჩენილი 
ყურადღებისთვის (1970. 25 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი), ლ. გვაზავა-სანაძის წიგნზე “მოთხრობები” 
ავტოგრაფი მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი (1970. 14 აპრილი. თბილისი. გამომცემლობა “საბჭოთა 
საქართველო”), გ. კუპრაშვილის სტატია “როცა გაზაფხული იწყება ასე” (გაზეთი “სახალხო 
განათლება”. 1970. 10 აპრილი), საქართველოს თეატრალური საზოგადოების VII პლენუმის 
მოსაწვევი ბარათი (1970. 6 ივლისი. თბილისი. სტამბური), უცნობი პირის საახალწლო მისალოცი 
ბარათი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ღია ბარათი. ხელნაწერი), ალ. თაყაიშვილის დაბადებიდან 
70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1970. 18 მაისი. თბილისი. 
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სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), გ. კუპრაშვილის მოგონება ალ. თაყაიშვილის იუბილეზე 
(1970. 18 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ.).

 გვ. 62 – ნ. კევლიშვილის სტატია “ალ. თაყაიშვილი” (გაზეთი “სახალხო განათლება”. 1970. 15 მა-
ისი), სსრკ კულტურის სამინისტროსა და სსრკ ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირების საპატიო სი-
გელი გ. კუპრაშვილისადმი, საბავშვო თეატრალურ ხელოვნებაში შეტანილი წვლილისთვის (1970. 
მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე).

 გვ. 63 – ნ. კილასონიას სტატია “ბავშვობასავით განუმეორებელი” (ჟურნალი “საქართველოს ქალი”. 
1969. №9), გ. კუპრაშვილის სიტყვა თბილისის 55-ე საშუალო სკოლის მოსწავლეებთან აკაკი წე-
რეთლის საფლავთან (1970. თბილისი. ხელნაწერი. 4 გვ.).

 გვ. 64 – გ. კუპრაშვილი მოსწავლეებთან ერთად აკაკი წერეთლის საფლავთან (1970). 3 ფოტო, ბ. 
გამრეკელის დაბადებიდან 70 წლის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1970. 28 დეკემბერი. 
თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), გრ. მაჭავარიანის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1970. 9 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური), ჟ. წულაიას სარვამარტო მისალოცი წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი (1970. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), ნათელა იანქოშვილის ფოტო 
წარწერით გ. კუპრაშვილისადმი (1970. თბილისი), ნ. იანქოშვილის ნამუშევართა პერსონალური 
გამოფენის მოსაწვევი ბარათი (1970. 29 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), საქართველოს თეატრალური საზოგადოების წევრთა კრების მოსაწვევი ბარათი (1970. 
2 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), მსმენელთა მიერ მასწავლებლის დღის მისალოცი წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი (1970. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), ინფორმაცია ნ. 
იანქოშვილის გამოფენის შესახებ (1970. 30 სექტემბერი. გაზეთი “კომუნისტი”), ინფორმაცია 
ნ. იანქოშვილის გამოფენის შესახებ (1970. 15 ოქტომბერი. გაზეთი “თბილისი”), ა. ვაშაკიძის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1970. 25 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 65 – გ. კუპრაშვილის სიტყვა რადიოგადაცემაში დ. ცხაკაიას შესახებ (1971. 29 აპრილი. თბილისი. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), დ. ანთაძის დაბადებიდან 70 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1971. 26 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), გ. კუპრაშვილის 
სტატია დ. ანთაძეზე (1971. 26 მარტი. გაზეთი “ვეჩერნი ტბილისი”. რუსულ ენაზე), საქართველოს 
თეატრალური საზოგადოების საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1971. ღია 
ბარათი. თბილისი. ხელნაწერი), ინფორმაცია “კულტურული დასვენებისათვის” (1971. 30 მარტი. 
გაზეთი “თბილისი”), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის სპექტაკლის “მე გაზაფხულზე 
მომკლეს” მოსაწვევი ბარათი (1971. 29 აპრილი. თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა 
ქართული თეატრის სპექტაკლის “მე გაზაფხულზე მომკლეს” პროგრამა (1970-1971 წლების 
სეზონი. თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის სპექტაკლის “მე ვხედავ 
მზეს” პროგრამა (1971. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), თბილუნივერმაღის დირექციის 
სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1971. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 66 – ინფორმაცია “ბრიანცევის დღეები” (1971. 30 მარტი. გაზეთი “თბილისი”), “ბრიანცევის 
დღეების” მორიგი კონფერენციის მოსაწვევი ბარათი (1971. 15 აპრილი. თბილისი. სტამბური. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), ა. გოზენპუდის წიგნის “ცენტრალური საბავშვო თეატრი” 
გარეკანი ავტოგრაფით (1971. 15 აპრილი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე), ა. გოზენპუდის 
საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1971. 26 აპრილი. მოსკოვი. ღია ბარათი. 
ხელნაწერი), საქართველოს თეატრალური საზოგადოების VII ყრილობის დელეგატის მანდატი 
(უთარიღო. თბილისი. სტამბური), საქართველოს თეატრალური საზოგადოების VII ყრილობის 
დღის წესრიგი და რეგლამენტი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), ს. 
ჭელიძის სტატია “იპოვა თავისი თეატრი” (1971. 3 მარტი. გაზეთი “ვეჩერნი ტბილისი”), მოსწავლეთა 
მხატვრული თვითმოქმედების VII რესპუბლიკური ოლიმპიადის გახსნის პროგრამა (1971. 21 მაისი. 
თბილისი. სტამბური), სარვამარტო საღამოზე გადაღებული ჯგუფური ფოტო (1971. 8 მარტი. 
თბილისი), 8 მარტის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1971. 4 მარტი. თბილისი. სტამბური. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების VII რესპუბლიკური 
ოლიმპიადის დახურვის პროგრამა (1971. 25 მაისი. თბილისი. სტამბური), მოსწავლეთა მხატვრული 
თვითმოქმედების VII რესპუბლიკური ოლიმპიადის გ. კუპრაშვილის ჟიურის წევრის მანდატი (1971. 
თბილისი. სტამბური).

 გვ. 67 – გ. კუპრაშვილის სტატია “მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების VII რესპუბლიკური 
ოლიმპიადა” (1971. 14 ივნისი. გაზეთი “თბილისი”. ნაბეჭდი. 5 გვ.), ი. ნონეშვილის წიგნის გარეკანი 
ავტოგრაფით მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი (1971. 31 ოქტომბერი. გამომცემლობა “ახალგაზრ-
და გვარდია”. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე), გ. კუპრაშვილის სტატია “მიზანი: მეტყველების 
კულტურის ამაღლება” (1971. 10 ივლისი. გაზეთი “თბილისი”), ნ. მალაციძის სტატია “გიყვარდეს 
სამშობლო” (1971. 3 მაისი. გაზეთი “თბილისი”), ქუთაისის 27-ე საშუალო სკოლის მეთოდგაერთი-
ანების მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, პ. ხმალაძის დაბადებიდან 60 წლისთათან დაკავშირებით 
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წერილის დაწერასთან დაკავშირებით (1971. 21 აგვისტო. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), ვლ. მუჯირის 
ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1971. 18 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუ-
სულ ენებზე).

 გვ. 68 – გ. კუპრაშვილისადმი მიძღვნილ ტელეგადაცემაში, გ. კუპრაშვილის საბოლოო სიტყვა 
(1971. 15 სექტემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), საქართველოს ტელევიზიის პროგრამა, სადაც 
მოხსენიებულია გადაცემა გ. კუპრაშვილზე (1971. 14 სექტემბერი. გაზეთი“კომუნისტი”), საქართ-
ველოს ტელევიზიის პროგრამა, სადაც მოხსენიებულია გადაცემა გ. კუპრაშვილზე (1971. 15 სექ-
ტემბერი. გაზეთი “თბილისი”), საქართველოს ტელევიზიის პროგრამა, სადაც მოხსენიებულია გა-
დაცემა გ. კუპრაშვილზე (1971. 14 სექტემბერი. გაზეთი “ლაპარაკობს თბილისი”), საქართველოს 
ტელევიზიის პროგრამა, სადაც მოხსენიებულია გადაცემა გ. კუპრაშვილზე (1971. 15 სექტემბერი. 
გაზეთი “ლაპარაკობს თბილისი”), ქუთაისის 27-ე საშუალო სკოლის წერილი კ. გარდაფხაძისადმი, 
გ. კუპრაშვილის ტელეგადაცემის გამეორებასთან დაკავშირებით (1971. 24 სექტემბერი. ქუთაისი. 
ნაბეჭდი. 2 გვ.), გ. კუპრაშვილის მოგონება ს. მთვარაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ტელეგადაცემაში 
(1971. 26 ნოემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ.).

 გვ. 69 – აკაკი ჩიქოვანის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1972. 11 თებერ-
ვალი. თბილისი. ხელნაწერი), ა. ჩიქოვანის სტატია “კეთილი სტრიქონები” (1971. 11 დეკემბერი. 
ცაგერის გაზეთი “კომუნიზმის სხივი”), საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლის დირექციის 
მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, მისი საღამოს ორგანიზებასთან დაკავშირებით (1972. 11 იანვარი. 
თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის წერილი ნ. გოზენპუდისადმი, თეატრალურ სა-
კითხებთან დაკავშირებით (1971. 25 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.).

 გვ. 70 – შეხვედრის “მოწინავე ადამიანები” მოსაწვევი ბარათი (1972. 22 თებერვალი. თბილისი. 
ნაბეჭდი), თბილისის მე-10 საშუალო სკოლის დირექციის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, მასთან 
შეხვედრის გამართვასთან დაკავშირებით (1972. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი), ნ. ჟღენტის სტატია 
“მასპინძლობენ ნორჩები” (1972. 8 მარტი. გაზეთი “კომუნისტი”), მოზარდ მაყურებელთა ქართული 
თეატრის სპექტაკლის “ბაბუა და შვილიშვილი” მოსაწვევი ბარათი (1972. 31 მარტი. თბილისი. 
სტამბური), ნორჩ დეკლამატორთა და ვოკალისტთა ზეიმის მოსაწვევი ბარათი (1972. 5 მარტი. 
თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის სპექტაკლების განხილვის 
მოსაწვევი ბარათი (1972. 13 ივნისი. თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა რუსული 
თეატრის სპექტაკლის “დაბრუნებული მისამართი” მოსაწვევი ბარათი (1972. 6 ოქტომბერი. 
თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), ლ. მიქაძის სტატია “სიხარული” (1972. 17 მარტი. გაზეთი 
“სახალხო განათლება”), საქართველოს თეატრალური საზოგადოებოს II პლენუმის მოსაწვევი 
ბარათი (1972. 17 აპრილი. თბილისი. სტამბური), ბელოუსოვას საპირველმაისო მისალოცი წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი (1972. 1 მაისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), თსუ პროფესორ-
მასწავლებლებთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1972. 10 მაისი. თბილისი. სტამბური), 
ხელოვნების მოღვაწეებთან თბილისის 1-ელი საშუალო სკოლის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი 
(1972. 25 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი), გ. კუპრაშვილთან თბილისის მე-14 საშუალო სკოლის 
მოსწავლეთა შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1972. 11 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი).

 გვ. 71 – გ. კუპრაშვილის სტატია “მინსკის საკავშირო” (1972. 18 ნოემბერი. გაზეთი “თბილისი”), გ. 
კუპრაშვილის გამოსვლა კულტმასობრივ მუშაკთა შემოქმედების IV საკავშირო დათვალიერების 
შედეგებთან დაკავშირებით (1972. 27 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), სტატია “სიხარულის 
ზეიმი” (1972. 1 მაისი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), პიონერთა ორგანიზაციის 50 წლის საზეიმო 
შეკრების მოსაწვევი ბარათი (1972. 22 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი), პიონერთა ორგანიზაციის 
ემბლემა (წითელი ქსოვილი), დიდ სამამულო ომში მონაწილე მსახიობებთან შეხვედრის მოსაწვევი 
ბარათი (1972. 22 მაისი. თბილისი. სტამბური), ოქტომბრელთა კარნავალის მოსაწვევი ბარათი 
(1972. 14 მაისი. თბილისი. სტამბური), მ. კერესელიძის ლექსი “ბავშვების მეგობარ დეიდა გოგუცას!” 
(უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი), ი. თოდუას სტატია “შეხვედრა მეომარ მსახიობებთან” (1972. 29 
მაისი. გაზეთი “თბილისი”), გ. კუპრაშვილის სტატია “პირველი გამარჯვება” (1972. 30 მაისი. გაზეთი 
“თბილისი”), გ. კუპრაშვილთან თბილისის მე-2 საშუალო სკოლის ოქტომბრელებთან შეხვედრის 
მოსაწვევი ბარათი (1972. 29 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი).

       გვ. 72 – ნ. გოზენპუდის საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. მოსკოვი. 
ღია ბარათი. ხელნაწერი), ლ. მიქაძის სტატია “აკაკის შარავანდედში” (1972. 7 ივნისი. გაზეთი 
“სახალხო განათლება”), ნ. გოზენპუდის  წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1972. 8 სექტემბერი. მოსკოვი. 
ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.), ნ. გოზენპუდის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
(1972. 8 სექტემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.), ვ. ამაშუკელის ხსოვნის საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1972. 2 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), დ. ჩხეიძის 
დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოსა და ბანკეტის მოსაწვევი ბარათები (1972. 
19 ივნისი. თბილისი. სტამბური), გ. კუპრაშვილის სტატია “ახალი ათონის ავ-კარგი” (1972. 27 
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აგვისტო. გაზეთი “სოფლის ცხოვრება”), გ. კუპრაშვილს მოსწავლეები ულოცავენ მასწავლებლის 
დღეს (უთარიღო. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), ოქტომბრელთა მისალოცი დეპეშა გ. 
კუპრაშვილისადმი, სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით (უთარიღო. თბილისი), მოზარდ 
მაყურებელთა რუსული თეატრის სპექტაკლის “რევოლუციის სახელით” მოსაწვევი ბარათი (1972. 
2 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე).

 გვ. 73 – კოჯრის ბავშვთა სახლის ზეიმის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. კოჯორი. სტამბური), 
თ. თვალიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1972. 17 აპრილი. თბილისი. 
სტამბური), თამარ თვალიაშვილის საღამოს 2 ფოტო, ინფორმაცია “მსახიობი და მაყურებელი” 
(1972. 20 აპრილი. გაზეთი “თბილისი”), გ. კუპრაშვილის შესავალი სიტყვა თ. თვალიაშვილის 
საღამოზე (1972. 17 აპრილი. ნაბეჭდი. 3 გვ.), კ. მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლისთავის 
საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1972. 24 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და 
რუსულ ენებზე), კ. მარჯანიშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
სესიის მოსაწვევი ბარათი (1972. 23 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), 
კ. მარჯანიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს პროგრამა 
(1972. 24 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), კ. მარჯანიშვილის 
დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი დარბაზობის მოსაწვევი ბარათი (1972. 24 
ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), კ. მარჯანიშვილის დაბადების 100 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამკერდე ნიშანი (1972. თბილისი. ლითონი).

 გვ. 74 – ბათუმის თეატრის საგასტროლო სპექტაკლის “დაუმთავრებელი ძიება, ანუ კოტე 
მარჯანიშვილის 4 დღე”  მოსაწვევი ბარათი (1972. 26 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ 
და რუსულ ენებზე), ამავე სპექტაკლის პროგრამა (1972. სტამბური), გ. კუპრაშვილის გამოსვლა შ. 
დადიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილ რადიოგადაცემაში (1972. დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.).

 ბოლო გვერდი – ზოგადი ცნობები გ. კუპრაშვილის შემოქმედების შესახებ (უთარიღო. თბილისი. 
ნაბეჭდი. 5 გვ.), გ. კუპრაშვილის ჯილდოების სია (უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ.), გ. კუპრაშ-
ვილის შემოქმედებით და საიუბილეო საღამოებზე მირთმეული საჩუქრების სია (უთარიღო. თბილი-
სი. ნაბეჭდი. 4 გვ.).

86. გოგუცა კუპრაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ალბომი №3

 0 გვ. – მ. ცხომარიას სტატია “საყვარელი მსახიობი” (1973. გაზეთი “ვეჩერნი ტბილისი”. რუსულ 
ენაზე), გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1973. 15 აპრილი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 1 – ეკ. მიქაბერიძის რადიოსცენარი “მე კვლავ თქვენზე ვფიქრობ”, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილი-
სადმი (1973. 15 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 17 გვ.), გ. ფირხცალავას მიერ დახატული გ. კუპრაშ-
ვილის მეგობრული შარჟი (1973. ჟურნალი “ნიანგი”. №8.), თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა 
სასახლის მილოცვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 წლის შემოქმედებით საღამოზე (1973. 15 
აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

        გვ. 2 – თ. ქოიავას სიტყვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 წლისთავის აღსანიშნავ შემოქმედებით 
საღამოზე (1973. 15 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. 3 გვ.), მ. დემეტრაძის მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, მისი დაბადების 65 წლისთავთან დაკავშირებით (1973. 15 აპრილი. თბილისი. 
ღია ბარათი. ხელნაწერი), ნანულისა და კოლიას (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი დაბადების 65 წლისთავთან დაკავშირებით (1973. 15 აპრილი. 
თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), პიონერმუშაკთა რესპუბლიკური სკოლის მისალოცი წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი, მისი დაბადების 65 წლისთავთან დაკავშირებით (1973. 15 აპრილი. თბილისი. 
ხელნაწერი), გ. კუპრაშვილის ყოფილი მოსწავლეების მისალოცი ლექსი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი 
დაბადების 65 წლისთავთან დაკავშირებით (1973. 15 აპრილი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), დ. 
ანთაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, მისი დაბადების 65  წლისთავთან დაკავშირებით 
(1973. 15 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე).

 გვ. 3 – შ. ნიკოლაიშვილის სცენარი “ჭაღარა ოქტომბრელს”, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილის 65 
წლისთავისადმი (1973. 15 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. 9 გვ.), ვ. ანჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა გ. 
კუპრაშვილისადმი, მისი დაბადებიდან 65 წლისთავთან დაკავშირებით (1973. 15 აპრილი. თბილისი. 
ნაბეჭდი), თბილისის მე-2 საშუალო სკოლის ოქტომბრელთა რაზმისთვის გ. კუპრაშვილის სახელის 
მინიჭების ცნობა (1973. ოქტომბრელის სამკერდე ნიშანი წითელ ქსოვილზე), ბ. გამრეკელის 
მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, მისი დაბადებიდან 65 წლისთავთან დაკავშირებით (1973. 
15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი), პიონერის ყელსახვევი (წითელი ქსოვილი).

 გვ. 4 – მ. ცხომარიას სტატია “გ. კუპრაშვილის შემოქმედებითი საღამო” (1973. ჟურნალი “საბჭოთა 
ხელოვნება”. №6.), კ. გურიელის სტატია “ღირსეული დაფასება” (1973. 18 აპრილი. გაზეთი 
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“თბილისი”), ნუნუს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, 
მისი დაბადებიდან 65 წლისთავთან დაკავშირებით (1973. 15 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი), გ. 
კუპრაშვილის სამადლობელი სიტყვა, წარმოთქმული მის საიუბილეო საღამოზე (1973. 15 აპრილი. 
თბილისი. ნაბჭდი. 2 გვ.), ევგ. გოძიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1973. 15 
იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი).

 გვ. 5 – ბელოუსოვას საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1973. მოსკოვი. ღია 
ბარათი. ხელნაწერი), სიმონ ჩიქოვანის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1971. 12 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი), ქართული თეატრის დღის მოსაწვევი ბარათი 
(უთარიღო. სტამბური), გ. კუპრაშვილისა და ბავშვების ფოტო საახალწლო ტელეგადაცემის შემდეგ 
(1973. 1 იანვარი. თბილისი), ნ. მაისურაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
(უთარიღო. ღია ბარათი. ხელნაწერი), საღამოს “მივესალმებით ახალ სეზონს” მოსაწვევი ბარათი 
(1973. 15 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), სახელოვან ქალებთან 
შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური).

 გვ. 6 – საბავშვო ოპერეტის “შეხვედრა ბანაკში” პროგრამა (1973. სტამბური), საბავშვო ოპერეტის 
“შეხვედრა ბანაკში” მოსაწვევი ბარათი (1973. 25 თებერვალი. სტამბური), გ. კუპრაშვილის სტატია 
“კიდევ ერთი სიხარული” (1973. 13 მარტი. გაზეთი “ახალგაზრდა კომუნისტი”), ი. ლეკვეიშვილის 
სტატია “პირველი შეხვედრა” (1973. 15 მაისი. გაზეთი “თბილისი”), მოსწავლეთა სარვამარტო 
მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1972. 7 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), 
მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის სპექტაკლის “ურიელ აკოსტას” პროგრამა (1972. თბილისი. 
სტამბური), ბათუმის თეატრის საგასტროლო სპექტაკლის “დაუმთავრებელი ძიება, ანუ კოტე  
მარჯანიშვილის 4 დღე” მოსაწვევი ბარათი (1972. 26 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ 
და რუსულ ენებზე), ლიანას (გვარი მითითებული არ არის) სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი).

 გვ. 7 – ტ. საყვარელიძის დაბადების 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1973. 14 მაისი. თბილისი. სტამბური), თ. პაპიტაშვილის სასცენო მოღვაწეობის 
40 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1973. 7 მაისი. 
მოსკოვი. სტამბური), ნ. ბელოუსოვას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
(უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), მ. ბარათაშვილთან შეხვედრის 
მოსაწვევი ბარათი (1973. 12 მაისი. თბილისი. სტამბური), იროდიონ ევდოშვილის დაბადებიდან 100 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1973. 15 მაისი. თბილისი. სტამბური), ნ. 
მებაღიშვილის სტატია “მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრი” (1973. გაზეთი “კომუნისტი”. 
№9), მძინარე გოგონას სურათი წარწერით, ნ. ბელოუსოვას საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (1973. 26 აპრილი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე).

         გვ. 8 – ალ. ოსტროვსკის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი 
(1973. 26 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), ა. გოდენკოს საახალწლო 
მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ 
ენაზე), თემატური საღამოს “ეკრანზეა ლადო მესხიშვილი” მოსაწვევი ბარათი (1973. 18 აპრილი. 
თბილისი. სტამბური), ნ. ლაზიშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
(უთარიღო. ქობულეთი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), ა. გოდენკოს პირადი ხასიათის წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (1973. 8 თებერვალი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), 
სატელევიზიო კონკურსის “ვინ უკეთ, ვინ სწრაფად” ჟიურის დასკვნა (1973. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 
გვ.), ირაკლი აბაშიძესა და შალვა მშველიძესთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1973. 14 ივნისი. 
თბილისი. სტამბური), მ. სიხარულიძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შესახებ თეატრალურ 
მუზეუმში არსებულ მასალებთან დაკავშირებით (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 9 – გ. კუპრაშვილის წერილი ზ. თუთბერიძისადმი, ფილმში გადაღებასთან დაკავშირებით (1973. 
9 ოქტომბერი. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), დ. გიორგაშვილის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (1972. 27 დეკემბერი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), ელ. კილოსანიძის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1973. 18 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ 
და რუსულ ენებზე), გ. კუპრაშვილის მოგონება შ. დადიანზე (1973. თბილისი. ხელნაწერი. 3 გვ.), 
გ. კუპრაშვილთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1973. 8 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), ე. 
ზედგენიძის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1973. 23 
ნოემბერი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 10 – ლ. ჭიჭინაძის სტატია “მონოგრაფია მსახიობზე” (1975. 4 ნოემბერი. გაზეთი “ახალგაზრდა 
კომუნისტი”), ნ. კევლიშვილის სტატია “ცოცხლად, საინტერესოდ” (1975. 8 სექტემბერი. გაზეთი 
“თბილისი”), ა. ღვინიაშვილის მონოგრაფია “გოგუცა კუპრაშვილი” (1975. თბილისი. 93 გვ.), პ. 
ხმალაძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1975. 9 ნოემბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. 
1 გვ.), ქობულეთის მე-8 საშუალო სკოლის მოსწავლეთა ლექსი “დეიდა გოგუცას!” (1975. ქობულეთი. 
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ხელნაწერი. 1 გვ.), მ. ვერულიძის მიერ დახატული გ. კუპრაშვილის მეგობრული შარჟი (უთარიღო. 
ფანქარი. 1 გვ.), ც. გოხიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1975. ღია ბარათი. 
ხელნაწერი).

 გვ. 11 – ს. საჯაიას მოხსენება გ. კუპრაშვილის შემოქმედების შესახებ (1975. 10 ოქტომბერი. ქო-
ბულეთი. ხელნაწერი. 14 გვ.), მ. ჩხაიძის სიტყვა გ. კუპრაშვილის შემოქმედების შესახებ (1975. 10 
ოქტომბერი.  ქობულეთი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ნ. ბოლქვაძის სიტყვა გ. კუპრაშვილის შემოქმედების 
შესახებ (1975. 10 ოქტომბერი. ქობულეთი. ხელნაწერი. 2 გვ.), თ. გოხიძის სიტყვა გ. კუპრაშვილის 
შემოქმედების შესახებ (1975. 10 ოქტომბერი. ქობულეთი. ხელნაწერი. 1 გვ.), მოსწავლის (გვარ-სა-
ხელი მითითებული არ არის) სიტყვა გ. კუპრაშვილის შემოქმედების შესახებ (1975. 10 ოქტომბერი. 
ქობულეთი. ხელნაწერი. 2 გვ.).

 გვ. 12 – მოსწავლის (გვარ-სახელი მითითებული არ არის) სიტყვა გ. კუპრაშვილის შემოქმედების 
შესახებ (1975. 10 ოქტომბერი. ქობულეთი. ხელნაწერი. 1 გვ.), სოფელ  შუაღელეს 8-წლიანი სკოლის 
პიონერთა წერილი გ. კუპრაშვილის შემოქმედების შესახებ (1975. 7 ოქტომბერი. სოფელი შუაღელე. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), ს. საჯაიას ფოტო მისივე წარწერით, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი (1975. 9 
ოქტომბერი. ქობულეთი), საჩუქრების წარწერები მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი: პირი – სოფელ 
ზედა კვირიკეს საშუალო სკოლის პიონერები. 1975. 7 ოქტომბერი), სოფელ   წყავროვკის საშუალო 
სკოლის პიონერები. 1975. 7. 10).

 გვ. 13 – საჩუქრების წარწერები, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი. პირი. სოფელ ბუკნარის პიონერები 
(1975. 7 ოქტომბერი. სოფელი ბუკნარი. ხელნაწერი), სოფელ ქვედა კვირიკეს საშუალო სკოლის 
პიონერები (1975. 7 ოქტომბერი. სოფელი კვირიკე. ხელნაწერი), რუსთავის საბავშვო ბიბლიოთეკის 
თანამშრომლები (1974. 24 დეკემბერი. რუსთავი. ხელნაწერი), ქობულეთის მე-6 სკოლის პიონერები 
(1975. 7 ოქტომბერი. ქობულეთი. ხელნაწერი), ლ. ვიტანდიკის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ღია ბარათი. სოფელი ციხისძირი. რუსულ ენაზე), ნაჩუქარი წიგნების 
ავტორთა წარწერები გ. კუპრაშვილისადმი. პირი: რ. ართილაყვა “მწიფობისთვე” (1973) და “აგუნა” 
(1975), ს. ხეტეშვილი “ხელოვანთა ხუმრობები” (1973), ჯ. ჯაყელი, ჯ. ქათამაძე (1978).

 გვ. 14 –  ბავშვების მიერ მიწერილი 16 შეკითხვა გ. კუპრაშვილისადმი, ქობულეთის პიონერთა სახ-
ლში შეხვედრისას (1975. 10 ოქტომბერი. ქობულეთი. ხელნაწერი), გ. კუპრაშვილის სტატია “ჩემო 
საყვარელო ქობულეთელო ბავშვებო!” (1975. 12 ოქტომბერი. ქობულეთის გაზეთი “ლენინელი”), ა. 
მაკაროვის საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ღია ბარათი. ესენ-
დუკი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), ა. მაკაროვის წარწერა თავის წიგნზე “ბავშვი თუ ავად გაგიხ-
დათ”, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი (1975. ხელნაწერი), ა. კავკასიძის საოქტომბრო მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე), ნუნუ და ზაურ ქვა-
თაძეების საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1976. 3 იანვარი. ქობულეთი. ღია 
ბარათი. ხელნაწერი).

 გვ. 15 – გ. კუპრაშვილის წერილი “მეორე მსოფლიო ომში თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრის შემოქმედებითი კოლექტივის მცირედი წვლილი” (უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.), ა. მაკაროვის 
საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1975. 27 დეკემბერი. ღია ბარათი. ესენდუკი. 
ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), საღამოს “მეორე მსოფლიო ომის ვეტერან ქალთა შეხვედრა სამხედრო-
საშეფო კონცერტებში მონაწილე მსახიობ ქალებთან”. მოსაწვევი ბარათი (1973. 8 მაისი. თბილისი. 
სტამბური), ქ. ჯაფარიძის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1973. 8 დეკემბერი. თბილისი. 
სტამბური), ნ. ქარდავას საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1973. 22 დეკემბერი. 
ღია ბარათი. წალენჯიხა. ხელნაწერი), დათოს (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი 
დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. რუსულ ენაზე), ნ. კვაჭაძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (უთარიღო. ხელნაწერი. 3 გვ.), აგიტმხატვრული ბრიგადების 
რესპუბლიკური დათვალიერების “დიდება შრომას” მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური), ნ. 
ბურდულის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ღია ბარათი. დუშეთი. 
ხელნაწერი), გალაკტიონ ტაბიძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პოეზიის საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1973. 4 ნოემბერი. ნაბეჭდი).

 გვ. 16 – სტატია გ. კუპრაშვილზე (1960. 6 მარტი. “ქალთა კალენდარი”. სტამბური. 1 გვ.), გ. 
კუპრაშვილისა და ეთერ გვანცელაძის ფოტო, ჯგუფური ფოტო: გოგუცა, სოფიო, ქეთევან და 
თამარ კუპრაშვილები, ვ. საჯაიასთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1974. 14 მაისი. თბილისი. 
სტამბური), პოეზიის საღამოს “დედავ, სიცოცხლის დიდო საწყისო!” მოსაწვევი ბარათი (1974. 
14 მარტი. თბილისი. სტამბური), ნ. ხარაძესთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1974. 29 აპრილი. 
თბილისი. სტამბური), პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლის დირექტორის ზ. ლომიძის მიმართვა გ. 
კუპრაშვილისადმი, მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილ ზეიმში მონაწილეობასთან დაკავშირებით 
(1974. 3 ოქტომბერი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), თ. ბეჟიტაშვილის სარვამარტო მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), უცნობი მოსწავლის 
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სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ღია ბარათი. თბილისი. ხელნაწერი), 
ლუდას (გვარი მითითებული არ არის) სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
(უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), მოსწავლეთა მისალოცი წერილი 
გ. კუპრაშვილისადმი მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით (1974. 6 ოქტომბერი. თბილისი. ღია 
ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე).

 გვ. 17 – იროდიონ ევდოშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1974. 13 მაისი. თბილისი. სტამბური), გოგუცა კუპრაშვილთან 
რუსთავის საქალაქო ბიბლიოთეკებისა და სკოლების შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1974. 17 
აპრილი. რუსთავი. სტამბური), ფ. სონღულაშვილის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1974. 10 ივნისი. თბილისი. სტამბური), უცნობი პირის 
სარვამარტო მისალოცი  ბარათი გოგუცა კუპრაშვილისადმი (1974. 27 დეკემბერი. ციხისძირი. 
ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), ც. გიორგობიანის საახალწლო მისალოცი ბარათი 
გოგუცა კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), ქეთინოსა და რომან 
ტყეშელაშვილების საქორწინო მოსაწვევი ბარათი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ქუთაისი. ღია 
ბარათი. სტამბური), კულტმუშაკთა საკავშირო კონკურსისთვის შესარჩევ კანდიდატებთან გოგუცა 
კუპრაშვილის ლექცია “სასემინარო მასალა კულტმუშაკებისთვის” (უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 
7 გვ.).

 გვ. 18 – ნატო ვაჩნაძისა და ნიკოლოზ შენგელაიას 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1974. 13 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), გ. 
ლებანიძის საახალწლო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი), 
გ. ჭიჭინაძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1974. 4 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი), რ. დვალიშვილის 
სტატია “გოგუცა კუპრაშვილი” (1955. 9 სექტემბერი. გაზეთი “ნორჩი ლენინელი”), გ. კუპრაშვილის 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1950. 17 აპრილი. თბილისი. სტამბური), თბილისის 
მხატვრული აღზრდის სახლში გამართული კ. მარჯანიშვილის ხსოვნის საღამოს 1 ფოტო.

 გვ. 19 – თბილისის მხატვრული აღზრდის სახლში გამართული კ. მარჯანიშვილის ხსოვნის საღამოს 
მონაწილეთა 4 ფოტო გოგუცა კუპრაშვილსა და აკაკი ვასაძესთან ერთად, სტატია “მოზარდ 
მაყურებელთა ქართული სახელმწიფო თეატრი” (1974. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 გვ.), “ასიტეჟ 
-68” – საქართველოს კულტურის სამინისტროს ბანკეტის მოსაწვევი ბარათი (1974. 15 ნოემბერი. 
თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), ჯგუფური ფოტო: ბ. ოსიპოვი, დ. დოლგორუკოვი, ს. 
რანიალისი, გ. კუპრაშვილი (1974. თბილისი).

 გვ. 20 – ჯგუფური ფოტო: ი. კისელიოვი, თ. აბაშიძე, გ. კუპრაშვილი, ი. მალლა, კ. ენგელგარტი 
(1974. თბილისი), ჯგუფური ფოტო: გ. კუპრაშვილის მისალმება “ასიტეჟ -68”-ის მონაწილეებისადმი 
(1968. მოსკოვი), ჯუფური ფოტო: მ. პუკშანსკაია, კ. შახ-აზიზოვი, გ. კუპრაშვილი (1974. თბილისი), 
ა. მაკაროვის წარწერა თავის წიგნზე “თუ თქვენი ბავშვი ავად გახდა” (1975. რუსულ ენაზე), 
ბაიდაკოვის ოჯახის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1975. 30 დეკემბერი. 
ტიუმენი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), ნიკას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ.), ც. გიორგობიანის პირადი ხასიათის 
წერილი გ. კუპრაშვილისამი (უთარიღო. ცაგერი. ხელნაწერი. 2 გვ.), მაიკოს (გვარი მითითებული არ 
არის) პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1973. 23 ოქტომბერი. ბიჭვინთა. ხელნაწერი. 
2 გვ.), ც. გიორგობიანის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისამი (უთარიღო. ცაგერი. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), მ. კუპრაშვილის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისამი (უთარიღო. 
ცაგერი. ხელნაწერი. 2 გვ.), ზურაბოვის ინფორმაცია გ. კუპრაშვილის გიქორის როლის შესახებ 
(1934. გაზეთი “კომუნისტი”).

 გვ. 21 – ჯგუფური ფოტო: გ. კუპრაშვილი, რ. თავართქილაძე, გ. მახათაძე (1974. 17 აპრილი. 
რუსთავი), თბილისის მხატვრული აღზრდის სახლში გამართული კ. მარჯანიშვილის ხსოვნის 
საღამოს მონაწილეთა ფოტო გ. კუპრაშვილსა და აკაკი ვასაძესთან ერთად (1973), გ. კუპრაშვილის 
ფოტო (1973. 15 აპრილი. თბილისი).

 გვ. 22 – ვაჟა ძაგნიძის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1975. 3 თებერვალი. თბილისი. 
სტამბური), რესტორან “არაგვის” მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე), 
ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო სხდომის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. 
თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), ბავშვთა მხატვრული კითხვის წრეების 
საქალაქო დათვალიერების II ტურის მოსაწვევი ბარათი (1975. 17 მაისი. თბილისი. სტამბური), ნ. 
ქიმერიძის სტატია “თეატრი და დღევანდელობა” (1975. 20 ივნისი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), 
ლ. დათიაშვილის წარწერა თავისივე ავტორეფერატზე “აბუკურის” ქართული და ბერძნული 
რედაქციები” (1969. 21 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი), მედეა ჩახავას შემოქმედებითი საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1975. 19 მაისი. თბილისი. სტამბური), ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო 
დღისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1975. 1 ივნისი. თბილისი. სტამბური), თბილისის 
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ლენინის რაიონის სახალხო თეატრის სპექტაკლის “შემინახე საიდუმლო” მოსაწვევი ბარათი (1975. 
23 ივნისი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 23 – საზეიმო საღამო-შეხვედრის “სამშობლოს სადიდებლად” მოსაწვევი ბარათი (1975. 6 მარტი. 
თბილისი. სტამბური), ამონარიდი ჟურნალ “საქართველოს ქალიდან” გ. კუპრაშვილის წიგნის 
შესახებ (1975), რ. ტურაბოვის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1975. 20 
აპრილი. თბილისი. სტამბური), ნ. გაფრინდაშვილთან ხელოვნების მუშაკთა შეხვედრის მოსაწვევი 
ბარათი (1975. 15 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), ი. ლეკვეიშვილის სტატია “ჩემპიონი ხელოვნების 
მუშაკებთან” (1975. 18 დეკემბერი. გაზეთი “თბილისი”), მ. ტატიშვილის სტატია “შეხვედრა 
მწერალთან” (1975. 11 მარტი. გაზეთი “კომუნისტი”), ამონარიდი გაზეთ “სოფლის ცხოვრებიდან”  
გ. კუპრაშვილის წიგნის “ბავშვთა მხატვრული აღზრდის ზოგიერთი საკითხის” შესახებ (1975. 12 
თებერვალი), ბავშვთა მხატვრული კითხვის წრეების საქალაქო დათვალიერების II ტურის მოსაწვევი 
ბარათი (1975. 17 მაისი. თბილისი. სტამბური), კონფერენციის “სამშობლოს ერთგული შვილები” და 
დ. ბაქრაძესთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. თბილისი. სტამბური), ოქტომბრელთა 
კარნავალის მოსაწვევი ბარათი (1973. 14 მაისი. თბილისი. სტამბური), ნელის (გვარი მითითებული 
არ არის) საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. 
ხელნაწერი), ჯგუფური ფოტო: დ. ბაქრაძე, ვ. საჯაია, გ. კუპრაშვილი და სხვები.

 გვ. 24 – ჯგუფური ფოტო: გ. კუპრაშვილი, ვ. საჯაია, მ. ჩახავა და სხვები; სატელევიზიო გადაცემა 
“ცხრაკლიტულის” დარბაზის წევრის ნიშანი (ნახატი), გ. კუპრაშვილთან პროფკავშირის საბავშვო 
სექტორის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1973. 8 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), მწერალ თ. 
ჩხაიძესთან საქალაქო ბიბლიოთეკების მკითხველთა შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1975. 27 
თებერვალი. თბილისი. სტამბური), მოსწავლე თ. ჩიტიშვილის სიტყვა გ. კუპრაშვილთან ოკამის 
საშუალო სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრისას (1975. 27  მაისი. ოკამი. ხელნაწერი), ჯგუფური 
ფოტო: მ. ჩახავა, გ. კუპრაშვილი, ლ. ჭყონია და სხვები (1974. თბილისი), ჯგუფური ფოტო: რ. 
ტურაბოვი, გ. კუპრაშვილი და სხვები (1954. ქვიშხეთი).

 გვ. 25 – ჯგუფური ფოტო: ვერიკო ანჯაფარიძე, გოგუცა კუპრაშვილი, მედეა ჩახავა, ი. ფალიაშვილი 
ერევანში გამგზავრებისას (უთარიღო); ჯგუფური ფოტო: გ. კუპრაშვილი, ალ. თაყაიშვილი, 
ე. მილკინა (უთარიღო); თ. თვალიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს ფოტო (1973. თბილისი), 
ჯგუფური ფოტო: ნ. მიქელაძე, გ. კუპრაშვილი და სხვები (1951. წაღვერი), კულტმასობრივი 
მუშაკების რესპუბლიკური კონკურსის მოსაწვევი ბარათი (1975. 18 მარტი. თბილისი. სტამბური. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), ნორიოში ჩატარებული ზეიმის ფოტო: გ. კუპრაშვილი, ფ. ანანიაშვილი, 
ირ. ციციშვილი და სხვები (უთარიღო. ნორიო), გ. კუპრაშვილის ჯილდოების სია (1933-1943 წწ. 
ხელნაწერი).

 გვ. 26 – გ. კუპრაშვილის ჯილდოების სია (1944-1973 წწ. ხელნაწერი), გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი 
“ჩემი ცხოვრების ზოგადი ცნობები” (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 3 გვ.).

 გვ. 27  – გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი “ჩემი ცხოვრების ზოგადი ცნობები” (უთარიღო. თბილისი. ხელ-
ნაწერი. გაგრძელება. 3 გვ.), გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი “ფრაგმენტები ჩემი შემოქმედებითი და პი-
რადი ცხოვრებიდან” (1975. 14 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. 3 გვ.).

 გვ. 28  – გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი “ფრაგმენტები ჩემი შემოქმედებითი და პირადი ცხოვრებიდან” 
(1975. 14 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. გაგრძელება. 6 გვ.).

 გვ. 29  – გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი “ფრაგმენტები ჩემი შემოქმედებითი და პირადი ცხოვრებიდან 
(1975. 14 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. გაგრძელება. 6 გვ.).

 გვ.30 – გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი “ფრაგმენტები ჩემი შემოქმედებითი და პირადი ცხოვრებიდან” 
(1975. 14 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. გაგრძელება. 6 გვ.).

 გვ. 31 – გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი “ფრაგმენტები ჩემი შემოქმედებითი და პირადი ცხოვრებიდან” 
(1975. 14 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. გაგრძელება. 6 გვ.).

 გვ. 32 – გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი “ფრაგმენტები ჩემი შემოქმედებითი და პირადი ცხოვრებიდან” 
(1975. 14 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. გაგრძელება. 6 გვ.).

 გვ. 33 – გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი “ფრაგმენტები ჩემი შემოქმედებითი და პირადი ცხოვრებიდან” 
(1975. 14 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. გაგრძელება. 3 გვ.), გ. კუპრაშვილის შეხვედრების 
სია (1973-1975 წწ. ხელნაწერი. 1 გვ.), მახარაძის მე-2 საშუალო სკოლის პიონერთა წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (უთარიღო. მახარაძე. ხელნაწერი. 2 გვ.), 
გ. კუპრაშვილის საპასუხო წერილი მახარაძის მე-2 საშუალო სკოლის პიონერებისადმი (1976. 2 
თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. 2 გვ.).

 გვ. 34 – ქობულეთის პანსიონატ “ჩირაღდანის” თანამშრომელთა წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
პანსიონატის მუშაობასთან  დაკავშირებით (უთარიღო.  ქობულეთი. ხელნაწერი. 3 გვ.), 
ნანულის (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
(უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), ა. მაკაროვის საახალწლო მისალოცი წერილი 
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გ. კუპრაშვილისადმი (1976. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე), მახარაძის მე-2 
საშუალო სკოლის პიონერთა წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სარვამარტო მილოცვითა და შეხვედრის 
თარიღთან დაკავშირებით (უთარიღო. მახარაძე. ხელნაწერი. 1 გვ.), გ. გიგაურის სარვამარტო 
მისალოცი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), მახარაძის მე-2 
საშუალო სკოლის პიონერთა სარვამარტო მისალოცი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. მახარაძე. 
ღია ბარათი. ხელნაწერი).

 გვ. 35 – ამონარიდი ნ. ურუშაძის წიგნიდან “ვერიკო ანჯაფარიძე” (1955. თბილისი. სტამბური. 2 
გვ.), უ. ზერეკიძის წიგნი “მსახიობი ფრონტზე” (1976. გამომცემლობა “ხელოვნება”. 111 გვ.).

 
87. გოგუცა კუპრაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ალბომი №4

 0 გვ. – გ. კუპრაშვილის სტატია “რომელი ერთი მოვიგონო” (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი “სახალხო 
განათლება”), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
პროგრამა (1978. 25 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 
50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამკერდე ნიშანი (1978. თბილისი. პლასტმასი).

 გვ. 1 – მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 
ალბომი (1978. თბილისი. სტამბური. 112 გვ.), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1978. 25 დეკემბერი. 
თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), თ. ჯანგულაშვილის ლექსი “ისევ ეძახი ახალ 
თაობებს” (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), თბილისის სტალინის სახელობის 
ვაგონშემკეთებელი ქარხნის მუშაკთა მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მოზარდ 
მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (უთარიღო. თბილისი. 
ღია ბარათი. ხელნაწერი), მ. მაისურაძის სტატია “მიმდინარეობს შინაარსიანი დიალოგი” (1978. 
25 დეკემბერი. გაზეთი “თბილისი”), რ. ჩხიკვაძის მისალოცი წერილი მოზარდ მაყურებელთა 
ქართული თეატრის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი “სახალხო 
განათლება”).

 გვ. 2 – მ. ჭავჭავაძის სტატია “პატარა სცენაზე – დიდი პრობლემები” (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი 
“სახალხო განათლება”), მ. ცარიოვის მისალოცი წერილი მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატ-
რის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), ვ. 
ანჯაფარიძის სტატია “შემოქმედებითი გამარჯვებით გევლოთ!” (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი “სა-
ხალხო განათლება”), გ. კუპრაშვილის ბუკლეტი (1978. თბილისი. სტამბური. 8 გვ.), გ. შენგელიას 
მისალოცი წერილი მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირე-
ბით (1978. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), შ. ბუაჩიძის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილის როლის 
კლიმკას შესახებ (1939. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), სტატია “მოზარდ მაყურებელთა ქართული 
თეატრი” (1978. 5 სექტემბერი. გაზეთ “სოვეტსკაია კულტურა”. რუსულ ენაზე), მ. დავითაშვი-
ლის სტატია “დღეგრძელობა” (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), ინფორმაცია 
მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (1978. გაზეთი 
“ახალგაზრდა კომუნისტი”), ნ. მიქაშავიძის სტატია “ძველი მეგობარი” (1978. 22 დეკემბერი. გაზე-
თი “სახალხო განათლება”).

 გვ. 3 – მ. სემიონოვის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი მის შემოქმედებაზე (1978. 10 ნოემბერი. 
თბილისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.), ინფორმაცია “მოზარდ მაყურებელთა ქართული 
თეატრის იუბილე” (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი “ლაპარაკობს თბილისი”), ამონაწერი შ. დადიანის 
მოხსენებიდან გ. კუპრაშვილის შემოქმედებით საღამოზე (1950. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), სესიის 
“მოზარდთა თეატრი და მაყურებელი” მოსაწვევი ბარათი (1978. 27 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), ქ. ბიბილაშვილის, ნ. კასრაშვილის, თ. კულეშოვის მისალოცი წერილი 
მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. 
ღია ბარათი. ხელნაწერი), ბ. გამრეკელის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილზე (უთარიღო. თბილისი. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 
ბანკეტის მოსაწვევი ბარათი (1978. 26 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), გ. ნახუცრიშვილის სტატია 
“მუდამ მაღლა” (1978. 22 დეკემბერი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), იოსებ ნონეშვილის მისალოცი 
წერილი მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით (1978. 
22 დეკემბერი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), ნ. ილიაძის სტატია “დიდი სიყვარულით” (1978. 
22 დეკემბერი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), თბილისის 57-ე საშუალო სკოლის პედაგოგთა 
მისალოცი წერილი მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით 
(1978. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), მოსწავლეთა წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი როლის 
წუკას (“აურიე რგოლი”) შესახებ (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 4 – გ. კუპრაშვილის გამოსვლის ტექსტი მოსკოვის საინფორმაციო პროგრამაში “ვრემია” 
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(1978. 24 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის სამადლობელი 
სიტყვა, წარმოთქმული მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის 50 წლის საიუბილეო საღამოზე 
(1978. 25 დეკემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის სამადლობელი სიტყვა, 
წარმოთქმული თბილისის 47-ე საშუალო სკოლის შეხვედრაზე (1978. 25 დეკემბერი. თბილისი. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის სამგლოვიარო სიტყვა წარმოთქმული ალ. თაყაიშვილის 
საფლავზე (1978. 26 დეკემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.), ნ. მიქაშავიძის 
მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. სოხუმი. 
ნაბეჭდი), გ. კუპრაშვილის სკოლის მეგობართა მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 
70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), საქართველოს 
თეატრის, მუსიკისა და კინოს სახელმწიფო მუზეუმის თანამშრომელთა მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ნაბეჭდი), ირაკლი 
აბაშიძის, აკაკი ხორავას, სტალნიკოვის, რჩეულიშვილის გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ 
(უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 4 ც.).

 გვ. 5 – ტელესცენარი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. 28 მარ-
ტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ.), თბილისის 134-ე საშუალო სკოლის კოლექტივის მისალოცი წერილი 
გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ღია ბარათი. ხელ-
ნაწერი), გ. კერვალიშვილის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან და-
კავშირებით (1978. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), სტატია “ბავშვების საყვარელი მსახიობი” 
(კედლის კალენდარი. თბილისი. სტამბური. 1 გვ.), თბილისის 134-ე საშუალო სკოლაში მოწყობილი 
გამოფენის 2 ფოტო გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი), 
ჯაიანის, ზვიადაძის, ნაპეტიანცის, გულდედავას მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 
70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), ღვალაძის მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ხელნაწერი), 
ირ. ხმალაძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. 
თბილისი. ხელნაწერი).

 გვ. 6 – რადიოსცენარი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. 28 
მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 11 გვ.), თბილისის 58-ე საშუალო სკოლის კოლექტივის მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ღია 
ბარათი. ხელნაწერი), პიონერთა რაზმეულის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 
წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ნოვიცკის მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ხელნაწერი. რუსულ 
ენაზე. 1 გვ.), საღამოს “დაე, მუდამ იყოს მზე” მოსაწვევი ბარათი (1977. 1 ივნისი. თბილისი. 
სტამბური), ქ. სინაურიძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილთან თბილისის კალინინის რაიონის 
პედაგოგებთან შეხვედრისას (1978. 28.12. თბილისი. ხელნაწერი. 3 გვ.), ნ. მიქელაძის მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ღია ბარათი. 
ხელნაწერი), აკაკი ვასაძის მისალოცი სიტყვა გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან 
დაკავშირებით (უთარიღო. ამონაწერი რადიოკომიტეტის ფირფიტიდან. 1 გვ.), თბილისის კალინინის 
რაიონის პედაგოგებთან გ. კუპრაშვილთან, თ. ჩხაიძესთან, ლ. აბაშიძესთან, ა. მიქაბერიძესთან 
შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (1978. 28 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 7 – შ. ამყოლაძე-კუპრაშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან 
დაკავშირებით (1978. ცუცხვათი), აკაკი ფაღავას მისალოცი სიტყვა გ. კუპრაშვილის დაბადების 
70 წლისთავთან დაკავშირებით (უთარიღო. ამონაწერი რადიოკომიტეტის ფირფიტიდან. 1 გვ.), ნ. 
მიქელაძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. 
30 აგვისტო. თბილისი. ხელნაწერი. 4 გვ.), ბ. ნიშნიანიძის სტატია “რაც ერთხელ ცხოვლად სულს 
დააჩნდების” (1978. 24 ნოემბერი. გაზეთი “სახალხო განათლება”), ლ. ხაინდრავას მისალოცი 
ლექსი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ღია ბარათი. 
ხელნაწერი), სარჯველაძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან 
დაკავშირებით (1978. ქუთაისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ე. ზედგენიძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის 
დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ე. ვაშაყმაძის 
მისალოცი ლექსი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (1978. თბილისი. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის დაბადების 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1973. 15 აპრილი. თბილისი. სტამბური), დ. ზურაბიშვილის სტატია 
“ყურადღება, პატივისცემა” (1977. 7 მარტი. გაზეთი “თბილისი”), ნ. იანქოშვილის მიერ საჩუქრის 
წარწერა გ. კუპრაშვილისადმი (1968. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 8 – თბილისის 134-ე საშუალო სკოლაში გ. კუპრაშვილთან შეხვედრის მისასალმებელი 
სიტყვები. პირი: დ. ჯაბიძე, ლ. ავალიანი, კ. გურული, ლ. აბაშიძე, თ. გოგოლაძე, ელ. სურგულაძე, 
ეთერ სოლომონია, მ. ჯაფარიძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, თ. ჯოლოკავა, ალ. ალასანია, დ. ბაქრაძე, 
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რ. ალავიძე, ნ. ფრიდონაშვილი (1978. 24 ნოემბერი. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. 8 გვ.), ი. 
გრიშაშვილის ლექსი “გოგუცა კუპრაშვილს!” (უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.), თ. ჩხაიძის ლექსი 
“გოგუცა კუპრაშვილს” (1976. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ. 
პირი: თ. ჭავჭავაძე, ნ. კევლიშვილი, ნ. თავბერიძე, ხ. ბერულავა, გ. ნახუცრიშვილი, ნ. კილასონია, 
საზოგადოება “ცოდნა” (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 7 ც.), ჯგუფური ფოტო – თბილისის 120-
ე საშუალო სკოლაში შეხვედრა გ. კუპრაშვილთან (უთარიღო).

 გვ. 9 – ს. ხათაშვილის სტატია “ფრონტელ მსახიობებს ეძღვნება” (1976. 27 სექტემბერი. გაზეთი 
“თბილისი”), ამონარიდი უ. ზერეკიძის წიგნიდან “მსახიობი ფრონტზე” გ. კუპრაშვილის შესახებ 
(1976. თბილისი. სტამბური. 3 გვ.), გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ. პირი: კირა კვეიძე, 
უშანგი ჩხეიძე, შალვა მშველიძე, სერგო ზაქარიაძე (უთარიღო. ხელნაწერი. 5 ც.), ირ. ევდოშვილისა 
და გ. კუპრაშვილის ფოტო გადაღებული 1914 წ. (1973. ნოემბერი. ჟურნალი “საქართველოს ქალი”), 
ნ. მიქაშავიძის საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. სოხუმი. ღია 
ბარათი. ხელნაწერი), გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ. პირი: დ. ჭარხალაშვილი, მარიჯანი, 
ო. ბარამიშვილი, ვ. ანჯაფარიძე, ნ. ნაპეტიანცი (უთარიღო. ხელნაწერი. 5 ც.).

      გვ. 10 – გ. კუპრაშვილის სტატია “ისევ თქვენზე ვფიქრობ” (1975. 15 ნოემბერი. ქობულეთი. გაზეთი 
“ლენინელი”), გ. მაკაროვის, ი. პოზნალის, გ. კუპრაშვილის, ვ. ბაიდაკოვის, კ. ვატოლინის, ტ. 
სალიმოვის, ა. ხითარიშვილის, ა. ჩახავას სტატია  “კეთილმოსაგონარი დღეები” (1975. 14  ოქტომბერი. 
ქობულეთი. გაზეთი “ლენინელი”), თეატრალური კვირეულის “თეატრი და ბავშვები” მოსაწვევი 
ბარათი (1978. 15 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ.  
პირი: მ. ჭიაურელი, კ. სიმონოვი, ბ. ჟღენტი, უცნობი პირი (უთარიღო. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), ციცოს (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
(უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), ნ. მიქაშავიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის 
შესახებ. პირი: მესხიშვილი, ნ. გოცირიძე, გ. გეწაძე, გ. ბუხნიკაშვილი, კ. გურული, ვ. საყვარელიძე 
(უთარიღო. ხელნაწერი).

 გვ. 11 – გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ. პირი: რ. ყენია, ბ. ჟღენტი, ა. დავითიანი, აკაკი 
ძიძიგური, ლ. ავალიანი; ჯგუფური 2 ფოტო: დ. ბაქრაძე, გ. კუპრაშვილი და სხვები; ლენინგრადის 
დიდი დრამატული თეატრის საგასტროლო სპექტაკლების განხილვის მოსაწვევი ბარათი (1977. 
20 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), ე. ლებედევის შემოქმედებითი 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1977. 22 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), გ. 
შავგულიძის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1978. 29 მაისი. თბილისი. სტამბური), უცნობი 
პირის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1978. 31 დეკემბერი. თბილისი. 
ღია ბარათი. ხელნაწერი), გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ. პირი: თ. წერეთელი, გ. 
დავითაშვილი, ე. კვირკველია, ფოცხვერაშვილი (უთარიღო. ხელნაწერი. 4 ც.).

 გვ. 12 – გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ. პირი: ვ. გოძიაშვილი, ელ. ჩერქეზიშვილი, 
ალ. კერესელიძე, დ. ჯაბიძე, ალ. ბრიანცევი, შ. აფხაიძე, სუსლოვიჩი, შ. ბუაჩიძე, ე. ბაქრაძე, ალ. 
ბურთიკაშვილი, ტ. აბაშიძე (უთარიღო. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 7 ც.), ნ. მიქაშავიძის 
საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), 
მ. მრევლიშვილთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. ღია ბარათი. ხელნაწერი), გ. 
კუპრაშვილის ფოტო შალიკოს როლში სპექტაკლიდან “ლადო კეცხოველი” (ჟურნალი “ქართული 
თეატრის 125 წლისთავი”).

 გვ. 13 – გ. კუპრაშვილისა და მისი შვილიშვილის ნინოს ფოტო, პ. კობახიძის ხსოვნის საღამოს 
მოსაწვევი ბარათი (1982. ოქტომბერი. N04. თბილისი. სტამბური), კულტორგანიზატორების 
რესპუბლიკური კონკურსის III ტურის მოსაწვევი ბარათი (1978. 15-16 სექტემბერი. თბილისი. 
სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), გამონათქვამები გ. კუპრაშვილის შესახებ. პირი: ნ. გვარაძე, 
კ. შახ-აზიზოვი, ალ. თაყაიშვილი, პ. კობახიძე, მ. ცხომარია, მ. ბარათაშვილი, მ. პუკშანსკაია, 
თეატრალური ინსტიტუტის საკურსო სპექტაკლის “ბაკულას ღორების” მოსაწვევი ბარათი (1978. 
30 ივნისი. თბილისი. სტამბური), წიგნი “ფერადი ნიღბები” (1978. გამომცემლობა “ნაკადული”. 71 
გვ.), “ჩაის ზეიმის” მოსაწვევი ბარათი (1978. 2 აპრილი. თბილისი. სტამბური).

 გვ. 14 – გ. კუპრაშვილის სიტყვა მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის იუბილეზე (1977. 17 
სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. 2 გვ.), ჯგუფური ფოტო: თ. თუშიშვილი, გ. კუპრაშვილი, მ. 
ერგნელი, ვ. იაკოვლევა (1977), ჯგუფური ფოტო: ჩ. კიროვა, გ. კუპრაშვილი, თ. თვალიაშვილი, 
მ. ბუბუტეიშვილი (1977), მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის 50  წლისთავის საიუბილეო 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1977. 17 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის სპექტაკლის “აბანოს” მოსაწვევი ბარათი (1978. 
27 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე), მახარაძის მე-2 საშუალო  სკოლის პიონერთა 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (უთარიღო. მახარაძე. 
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ხელნაწერი. 2 გვ.), მახარაძის მე-2 საშუალო სკოლის პიონერთა წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (1977. 17 ოქტომბერი. მახარაძე. ხელნაწერი. 1 გვ.), ც. 
გიორგობიანის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (უთარიღო. 
თბილისი. ხელნაწერი. 3 გვ.), ც. გიორგობიანის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
(უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), საქართველოს რადიოს 50 და ტელევიზიის 20 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1978. 12 თებერვალი. 
თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), საქართველოს რადიოს 50 და ტელევიზიის 20 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამკერდე ნიშანი (1978. ლითონი).

 გვ. 15 – გ. კუპრაშვილის სიტყვა საქართველოს რადიოს 50 და ტელევიზიის 20 წლისთავისადმი 
მიძღვნილ ტელეგადაცემაში (1978. 23 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. 2 გვ.), საქართველოს რადიოს 
50 და ტელევიზიის 20 წლისთავის საიუბილეო პროგრამა (1978. თბილისი. სტამბური. 1 გვ.), გ. 
კუპრაშვილის შეხვედრა რესპუბლიკურ საბავშვო ბიბლიოთეკაში. 3 ფოტო (1979. 2 თებერვალი. 
თბილისი), გ. ფირცხალავას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. 
თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), მახარაძის მე-2 საშუალო სკოლის პიონერთა წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი, მის მიწვევასთან დაკავშირებით (უთარიღო. მახარაძე. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 16 –  მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების IX რესპუბლიკური ოლიმპიადის დასკვნითი 
ტურის მოსაწვევი ბარათი (1979. 27 მარტი. თბილისი. სტამბური), მოსწავლეთა მხატვრული 
თვითმოქმედების IX რესპუბლიკური ოლიმპიადის სამკერდე ნიშანი (1979. პლასტმასი), 
მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების IX რესპუბლიკური ოლიმპიადის მონაწილე დრამატული 
კოლექტივებისა და თოჯინების თეატრების განრიგი (1979. 25-29 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 
გვ.), გოგუცა კუპრაშვილის სიტყვა თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ საღამოზე 
(1979. 27 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. 2 გვ.), თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 
სადღესასწაულო საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1979. 27 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. ქართულ და 
რუსულ ენებზე. 2 გვ.).

 გვ. 17 – გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი თავისი რადიოგადაცემების შესახებ (უთარიღო. თბილისი. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის ჩანაწერი პიონერთა ბანაკში მ. გველესიანთან შეხვედრის შესახებ 
(უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.), ნ. იანქოშვილის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილზე (1962. თბილისი. 
ხელნაწერი. 1 გვ.), ი. სიხარულიძის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილზე (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 
1 გვ.), ი. გრიშაშვილის წიგნი “ხელოვნებას” შ. შუბაშვილის მინაწერით გ. კუპრაშვილისადმი (1979. 
გამომცემლობა “ხელოვნება”.135 გვ.), ვ. ბედიანის წერილი გ. კუპრაშვილის შემოქმედებაზე 
(უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.), ნ. კარტოზიას წერილი გ. კუპრაშვილის შემოქმედების შესახებ 
(უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ.), ვ. კუპრაშვილის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით (1858. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ჯ. ოსიაშვილის ლექსი გ. კუპრაშვილისადმი 
(უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.),

 გვ. 18 – ს. ვაჩნაძის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილზე (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ქ. 
თავართქილაძის ლექსი “ჩემი პატარა დეიდა გოგუცა” (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), 
უცნობი ავტორის ლექსი “გოგუცა კუპრაშვილს” (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ლეჩხუმელ 
პიონერთა ლექსი “დეიდა გოგუცას!” (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ლ. მჭედლიშვილის 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ლ. ყურულაშვილის წერილი 
გ. კუპრაშვილის შემოქმედებაზე (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ვლ. ბულეიშვილის ლექსი 
“ჩვენს საამაყო გოგუცა კუპრაშვილს!” (უთარიღო. წულუკიძე. ხელნაწერი. 1 გვ.), ვ. კუპატაძის 
გამონათქვამი გ. კუპრაშვილის შესახებ (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 19 – ა. ღვინიაშვილის წერილი გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (უთარიღო. 
თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ს. ჭელიძის წერილი გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით 
(უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.), ავალიანების ოჯახის საახალწლო მისალო-
ცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ჭიათურა. ღია ბარათი. ხელნაწერი), დ. განელის მისა-
ლოცი წერილი გ. კუპრაშვილის დაბადების 70 წლისთავთან დაკავშირებით (უთარიღო. ზესტაფონი. 
ხელნაწერი), ა. ღონიაშვილის ლექსი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ქუთაისი. ხელნაწერი. 2 გვ.), 
გ. სურგულაძის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილის შესახებ (უთარიღო. ბათუმი. ხელნაწერი. 1 გვ.), 
ამონარიდი ლ. ყურულაშვილის წერილიდან (1969. ჟურნალი “საყმაწვილო მოამბე”. 1 გვ.).

 გვ. 20 – გ. გეწაძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი ტყიბულსა და ცუცხვათში მიწვევასთან 
დაკავშირებით (1979. 4 აპრილი. ტყიბული. ხელნაწერი. 1 გვ.), ინსცენირებული ზღაპრების საქა-
ლაქო კონკურსის შემაჯამებელი ტურის მოსაწვევი ბარათი (1979. 10 მაისი. თბილისი. სტამბური. 
ქართულ და რუსულ ენებზე), თბილისის 49-ე საშუალო სკოლის სპექტაკლის “ბედნიერი დასასრუ-
ლის” მოსაწვევი ბარათი (1979. 12 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე), ნ. ფაცურიას სტატია 
“გოგუცა კუპრაშვილი” (1978. №4. ჟურნალი “საქართველოს ქალი”).
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 გვ. 21 – ვ. კუპრაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1978. 4 
მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), გ. ხვინტრაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი (1978. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), დისპუტის “მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრის მიმდინარე რეპერტუარი და შემოქმედებითი პრობლემები” მოსაწვევი ბარათი (1979. 
17 აპრილი. თბილისი. სტამბური), მ. მეგრელიშვილის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილის შესახებ 
(უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ს. მებურიშვილის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილის შესახებ 
(უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), რ. თავართქილაძის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილის 
შესახებ (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), ვ. წერეთლის გამონათქვამი გ. კუპრაშვილის 
შესახებ (უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 22 – მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის დაარსებიდან 50 წლისთავის საიუბილეო აფიშა 
(1978. თბილისი. სტამბური).

88. გოგუცა კუპრაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ალბომი №5

 
          0 გვ. – ნ. კობახიძის ლექსი “გოგუცა კუპრაშვილს” (1979. ტყიბული. ნაბეჭდი. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის 

დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1979. 18 
სექტემბერი. ტყიბული. სტამბური).

 გვ. 1 – გოგუცა კუპრაშვილთან ტყიბულის სადგურზე შეხვედრის ფოტო (1979), ინფორმაცია 
ტყიბულში გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს 
გამართვის შესახებ (1979. 18 ოქტომბერი. გაზეთი “ვეჩერნი ტბილისი”), ინფორმაცია ტყიბულში 
გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს გამართვის 
შესახებ (1979. 11 დეკემბერი. გაზეთი “თბილისი”), ტყიბულში გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 
70 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს ფოტო: ბ. ორჯონიკიძე, ე. სოფრომაძე, ზ. 
ლომიძე, გ. კუპრაშვილი.

 გვ. 2 – ბ. ორჯონიკიძის სიტყვა ტყიბულში გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსა-
ნიშნავ შემოქმედებით საღამოზე (1979. ნაბეჭდი. 2 გვ.), ტყიბულში გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 
70 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღამოს ფოტო: ე. სოფრომაძე, რ. თავართქილაძე, 
გ. კუპრაშვილი, ინფორმაცია ტყიბულში გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშ-
ნავი შემოქმედებითი საღამოს გამართვის შესახებ (1979. 15 სექტემბერი. გაზეთი “კომუნისტი”), 
ინფორმაცია ტყიბულში გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი 
საღამოს გამართვის შესახებ (1979. 18 სექტემბერი. გაზეთი “ტყიბული”).

 გვ. 3  – გ. გეწაძის სიტყვა გ. კუპრაშვილის 70 წლისთავის აღსანიშნავ შემოქმედებით საღამოზე 
(1979. 18 სექტემბერი. ნაბეჭდი. 4 გვ.), ჯგუფური ფოტო გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 70 
წლისთავის აღსანიშნავ შემოქმედებით საღამოზე: პ. ბერეკაშვილი, პ. თოდაძე, შ. კუბლაშვილი, ბ. 
ორჯონიკიძე, გ. ცნობილაძე, გ. გეწაძე, ნ. გეწაძე, ე. სოფრომაძე, გ. კუპრაშვილი, დ. გიგაური, მ. 
ბოჭორიშვილი.

 გვ. 4 – რ. თავართქილაძის სიტყვა გ. კუპრაშვილის დაბადებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავ შე-
მოქმედებით საღამოზე (1979. 18 სექტემბერი. ხელნაწერი. 4 გვ.), გ. კუპრაშვილის შეხვედრა ტყი-
ბულელ მეშახტეებთან. 1 ფოტო (1979), გ. კუპრაშვილის შეხვედრა ტყიბულის პიონერთა სასახლის 
ნორჩ მხატვართა კაბინეტში 1 ფოტო (1979).

 გვ. 5 – მ. ბოჭორიშვილის სტატია “სცენის ოსტატი, ჩვენი ქალაქის სახელოვანი თანამემამულე” 
(1979. 25 სექტემბერი. გაზეთი “ტყიბული”), ლ. ჯაშის მიერ დახატული გ. კუპრაშვილის მეგობრუ-
ლი შარჟი (1979. 18 სექტემბერი. ტყიბული. ფანქარი).

 გვ. 6 – პ. თოდაძის სიტყვა გ. კუპრაშვილის 70 წლისთავის აღსანიშნავ შემოქმედებით საღამოზე 
(1979. 18 სექტემბერი. ხელნაწერი. 5 გვ.), შეხვედრა გ. კუპრაშვილთან ტყიბულში. 2 ფოტო. 1979).

 გვ. 7 – მ. კაჭარავას წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (1979. 
ტყიბული), კ. სირაძის ლექსი “გილოცავთ” გ. კუპრაშვილისადმი (1979. ტყიბული), ი. გერმესაშ-
ვილის სტატია “სიყვარულით გარემოცული” (1979. 19 დეკემბერი. გაზეთი “სოფლის ცხოვრება”), 
შეხვედრა გ. კუპრაშვილთან ტყიბულში. 2 ფოტო. 1979).

 გვ. 8 – გ. კუპრაშვილის შეხვედრა ცუცხვათელ პიონერებთან. 1 ფოტო (1979), ცუცხვათის საშუალო 
სკოლის მოსწავლის კუპრაშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილთან შეხვედრისას (1979).

 გვ. 9 – ცუცხვათის საშუალო სკოლის პედაგოგ გ. კუპრაშვილის მისალმება გ. კუპრაშვილისადმი 
(1979. ნაბეჭდი. 2 გვ.), გ. კუპრაშვილის შეხვედრა ცუცხვათის ინტელიგენციასთან. 1 ფოტო. 1979).

 გვ. 10 – შ. ამყოლაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი (1979. ცუცხვათი. ხელნაწერი. 
2 გვ.), მ. გოქაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი (1979. 19 სექტემბერი. ცუცხვათი. 
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ხელნაწერი. 7 გვ.), ირაკლი ხმალაძის მისასალმებელი წერილი გოგუცა კუპრაშვილისადმი (1979. 
ცუცხვათი. ღია ბარათი. ხელნაწერი), გ. კუპრაშვილის შეხვედრა ნათესავებთან. 1 ფოტო. 1979. 
ცუცხვათი), უცნობი ავტორის ლექსი გ. კუპრაშვილისადმი (1979. ცუცხვათი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 11 – ნ. სირბილაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი (1979. ცუცხვათი. ხელნაწერი. 
6 გვ.), მ. მესხრიკაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი (1979. ცუცხვათი. ხელნაწერი. 
2 გვ.), პატარა კუპრაშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი (1979. ცუცხვათი. 
ხელნაწერი. 2 გვ.), გ. კუპრაშვილის შეხვედრა სოფელ  ორპირის პიონერებთან. 1 ფოტო (1979). 
ნ. სვინტრაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი (1979. ორპირი. ხელნაწერი. 1 გვ.). ნ. 
ბასილაძის ლექსი “ოკრიბის მახარობელ გოგუცას!” (1979. 18 სექტემბერი. ორპირი. ხელნაწერი. 1 
გვ.).

 გვ. 12 – შეხვედრა სოფელ ორპირის სადგურზე. 1 ფოტო (1979), კ. ბერეკაშვილის ლექსი “ჩვენო 
ტკბილო გოგუცა!” (1979. 18 სექტემბერი. ორპირი. ხელნაწერი. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის 2 ფოტო. 
შვილიშვილთან და აკაკი წერეთელთან (1979. №4. ჟურნალი “საქართველოს ქალი).

        გვ. 13. ნ. ფაცურიას სტატია “გოგუცა კუპრაშვილი” (1979. №4. ჟურნალი “საქართველოს ქალი), ა. 
ბახტაძის ნახატი “ეკლესია” (1957. 20 მაისი. თბილისი. ზეთი).

 გვ. 14 – გ. კუპრაშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. ნახუცრიშვილთან შეხვედრაზე (1979. 
25 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), გ. ნახუცრიშვილთან პიონერული თეატრის ნორჩ 
მსახიობებთან (1979. 25 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური), “სკოლის პირველი და ბოლო ზარი” (1979. 
21 ივნისი. თბილისი. სტამბური), ნ. იანქოშვილის ნახატი “თინათინი” ავტორის წარწერით (1968. 
თბილისი), ე. სოფრომაძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1980. ტყიბული. 
ღია ბარათი. ხელნაწერი).

 გვ. 15 – რ. ჯანიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1979. 19 ივნისი. მოსკოვი. 
სტამბური. რუსულ ენაზე), მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დაარსებიდან 50 წლის საიუბილეო 
საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1979. 3 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ 
ენებზე), გ. კუპრაშვილის მისალოცი დეპეშა რ. ჯანიაშვილისადმი, მის შემოქმედებით საღამოსთან 
დაკავშირებით (1979. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.), რ. ჯანიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს 
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ს. შიროკოვის მადლობის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი 
გულთბილი მილოცვისთვის (1979. 29 ივნისი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 გვ.), “დიადი 
ოქტომბრის დიდება”, მოსაწვევი ბარათი (უთარიღო. ნაბეჭდი), ნ. ფაცურიას საახალწლო მისალოცი 
წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (1979. 18 დეკემბერი. უსურიისკი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. რუსულ 
ენაზე).

 გვ. 16 – კ. ჟელდინის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო. ხელნაწერი. 
რუსულ ენაზე. 1 გვ.), კ. ჟელდინის სავიზიტო ბარათი წარწერით (სტამბური. რუსულ ენაზე), პ. 
კანდელაკის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1980. 
26 იანვარი. თბილისი. სტამბური), გ. კუპრაშვილის 1 ფოტო, სტატია გ. კუპრაშვილზე (1979. 
განათლების სამინისტროს აღმზრდელობითი მუშაობის მეთოდური ცენტრის კრებული), ჯგუფური 
ფოტო გაზეთიდან: მ. თბილელი, მ. ჯაფარიძე, გ. კუპრაშვილი, თ. ციციშვილი, ნ. სანაძე (1972. 
თბილისი. პიონერთა სასახლე).

 გვ. 17 – ერევნის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის 50 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი (1980. 11 თებერვალი. ერევანი. სტამბური. სომხურ და რუსულ ენებზე), ჯგუფური ფოტო: 
მელიქოვა, კაპლანიანი, გ. კუპრაშვილი (1980. ერევანი). გ. კუპრაშვილის სიტყვა ერევნის მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრის 50 წლისთავის საიუბილეო საღამოზე (1980. 11 თებერვალი. ერევანი. ხელ-
ნაწერი. 1 გვ.), ზესტაფონის ალკკ რაიკომის პირველი მდივნის თ. შერგელაშვილის მიმართვა გ. 
კუპრაშვილისადმი, მასთან შეხვედრის მოწყობასთან დაკავშირებით (1979. 3 მაისი. ზესტაფონი. 
ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.), გ. კუპრაშვილის წერილი თ. შერგელაშვილისადმი, წერილის დაგვიანების 
გამო მასთან შეხვედრის ჩაშლის შესახებ (1979. 5 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. 1 გვ.).

 გვ. 18 – თ. ჩხაიძის ლექსი “გოგუცა კუპრაშვილს” (1976. ნაბეჭდი. 1 გვ.), მ. ჩხეტიანის შემოქმედების 
ნორჩ დეკლამატორთა კონკურსის მოსაწვევი ბარათი (1979. 2 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), 
კვირეულის “თეატრი და ბავშვები” მოსაწვევი ბარათი (1978. 15 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური), 
მ. დოლიძის სტატია “ძალზე მიყვარს ლექსები” (1979. 11 დეკემბერი. გაზეთი “ახალგაზრდა 
კომუნისტი”), გ. კუპრაშვილის ბუკლეტი (1978. თბილისი. სტამბური. 8 გვ.), მსახიობ ნ. ფაცურიას 
ფოტო წარწერით (1980. 27 იანვარი. უსურიისკი).

 გვ. 19 – სარვამარტო მილოცვები: ვერიკო ანჯაფარიძეს, ვერა წიგნაძეს, ე. ვირსალაძეს, გოგუცა კუპ-
რაშვილს, თამარ ჭავჭავაძეს, ნ. ბურმისტროვას (უთარიღო. ჟურნალი “ნიანგი”), მოსაწვევი ბარათი 
სადღესასწაულო საღამოზე “დიდება ჩვენს სახელოვან ქალებს” (1980. 9 მარტი. თბილისი. სტამბუ-
რი), პიონერთა შეხვედრა მერი დავითაშვილთან, გოგუცა კუპრაშვილთან და მარიკა ბარათაშვილთან. 
საგაზეთო ფოტო (უთარიღო), 8 მარტისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი (1980. 7 მარტი. 
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თბილისი. ნაბეჭდი), გაზეთ “ტყიბულის” რედაქტორ ს. მერკვილაძის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი 
საიუბილეო ნომრისთვის მისი მოსაზრების გამოთქმის შესახებ (1979. 15 ნოემბერი. ტყიბული. სტამ-
ბური), დ. ალექსიძის დაბადების 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბა-
რათი (1980. 31 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე), ტყიბულის პიონერთა მიერ 
გამხმარი ყვავილების ღია ბარათი გ. კუპრაშვილისადმი (უთარიღო).

 გვ. 20 – გ. გეწაძის მიმართვა გ. კუპრაშვილისადმი, ავტოგრაფებიანი წიგნების გამოფენისთვის 
მისი წიგნების გაგზავნასთან დაკავშირებით (უთარიღო. სტამბური), გ. კუპრაშვილის მოგონება “1 
აპრილი და გატეხილი სარკე” (1980 წ. 1 აპრილი. “კედლის კალენდარი”).

 გვ. 21– გ. კუპრაშვილის შემოქმედებითი საღამოს აფიშა (1979. 18 სექტემბერი. ტყიბული. ხელნა-
წერი. საღებავი).

მასალები გოგუცა კუპრაშვილის შესახებ

მისასალმებელი სიტყვები გოგუცა კუპრაშვილისადმი
 

89.  თბილისის ქალთა მე-10 საშუალო სკოლის მოსწავლის გ. ოზიაშვილის მისასალმებელი სიტყვა 
გოგუცა კუპრაშვილისადმი.

 1950 წ. 17 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

90.  თბილისის ქალთა მე-10 საშუალო სკოლის მოსწავლის ნ. ჩხეტიანის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპ-
რაშვილისადმი.

 1950 წ. 17 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

91.  თბილისის ქალთა 23-ე საშუალო სკოლის მოსწავლის ც. ბაძოშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. 
კუპრაშვილისადმი.

 1950 წ. 17 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

92.  წულუკიძელი ახალგაზრდების მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1950 წ. წულუკიძე. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

93.  თბილისის ქალთა 23-ე საშუალო სკოლის მოსწავლე ვ. ბიბილურის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპ-
რაშვილისადმი.

 1951 წ. 22 აგვისტო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

94.  თბილისის ქალთა მე-12 საშუალო სკოლის მოსწავლე ლეკიშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპ-
რაშვილისადმი.

 1953 წ. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

95.  პედაგოგ ლ. ბოლქვაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, ბათუმის პიონერთა პარკში 
შეხვედრაზე.

 1954 წ. 4 ივნისი. ბათუმი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

96.  მოსწავლე ლ. ჩხაიძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, ბათუმის პიონერთა პარკში 
შეხვედრაზე.

 1954 წ. 4 ივნისი. ბათუმი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

97.  პიონერთა პარკის დირექტორ გ. ღლონტის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, ბათუმის 
პიონერთა პარკში შეხვედრაზე.

 1954 წ. 4 ივნისი. ბათუმი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

98.  თბილისის 87-ე საშუალო სკოლის მოსწავლე ა. სილაგაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1954 წ. 20 დეკემბერი. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.
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99.  უცნობი პირის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, ამიერკავკასიის რკინიგზის სახლში 
შეხვედრის დროს.

 1955 წ. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ.

100.  თბილისის 24-ე საშუალო სკოლის პედაგოგის ლ. ბათიაშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშ-
ვილისადმი.

 1955 წ. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ.

101. თბილისის ქალთა 27-ე საშუალო სკოლის მოსწავლის ლ. ქოჩარიანის მისასალმებელი სიტყვა გ. 
კუპრაშვილისადმი.

 1955 წ. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 9 გვ.

102. თბილისის ქალთა 35-ე საშუალო სკოლის მოსწავლის ბ. სურგულაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. 
კუპრაშვილისადმი.

 1955 წ. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 10 გვ.

103.  თელავის კულტურის სახლის დრამწრის წევრთა მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, და-
ბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

104.  თელავის მებაღეობა-მევენახეობისა და მეღვინეობის საცდელი სადგურის თანამშრომელთა მისა-
სალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

105.  თელავის 1-ელი საშუალო სკოლის მოსწავლის ნ. კირვალიძის მისასალმებელი სიტყვა გ. 
კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

106.  თელავის რკინიგზის მე-16 საშუალო სკოლის მოსწავლის ვ. თოლორაიას მისასალმებელი სიტყვა და 
ლექსი გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

107. ზესტაფონის მე-2 საშუალო სკოლის უფროსი პიონერხელმძღვანელის ვ. ღიბრაძის მისასალმებელი 
სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 დეკემბერი. ზესტაფონი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

108. ექიმ ლ. ცქიტიშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 დეკემბერი. ზესტაფონი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

109. მ. კიკნაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირე-
ბით.

 1957 წ. 20 დეკემბერი. ზესტაფონი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

110. ქუთაისის მე-5 საშუალო სკოლის მოსწავლეთა მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბა-
დების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 დეკემბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

111. ქუთაისის 1-ელი საშუალო სკოლის მოსწავლის ა. ალავიძის მისასალმებელი სიტყვა გ. 
კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 დეკემბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

112. ქუთაისელ მოსწავლეთა მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 დეკემბერი. ქუთაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
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113. ჭიათურის მე-3 საშუალო სკოლის მოსწავლის ლ. ჩაჩანიძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილი-
სადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 21 დეკემბერი. ჭიათურა. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

114. ჭიათურის მე-3 საშუალო სკოლის უფროსი პიონერხელმძღვანელის ლ. გაფრინდაშვილის მისასალ-
მებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 21 დეკემბერი. ჭიათურა. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

115. ჭიათურის ახალგაზრდობის სახელით ლ. დეკანოსიძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისად-
მი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 21 დეკემბერი. ჭიათურა. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

116. ჭიათურელი ახალგაზრდების მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 21 დეკემბერი. ჭიათურა. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

117. ფოთის თეატრის მსახიობ ვლადიმერ ლომაიას მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, 
დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 24 დეკემბერი. ფოთი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

118. ფოთის საშუალო სკოლის მასწავლებლის მ. ტუღუშის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, 
დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 24 დეკემბერი. ფოთი. ხელნაწერი. მელანი. 9 გვ.

119. ბათუმელი ახალგაზრდების მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1957 წ. ბათუმი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

120. უცნობი პირის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავში-
რებით.

 1957 წ. ბათუმი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

121. გურჯაანელ პიონერთა მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. გურჯაანი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

122. გურჯაანის რკინიგზის 29-ე საშუალო სკოლის მოსწავლე ლ. მაისურაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. 
კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1957 წ. გურჯაანი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

123. უცნობი პირის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავში-
რებით.

 1957 წ. გურჯაანი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

124. ზუგდიდელ პიონერთა მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. ზუგდიდი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

125. ზუგდიდელ მოსწავლეთა მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. ზუგდიდი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

126. უცნობი პირის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავში-
რებით.

 1957 წ. ზუგდიდი. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.
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127. უცნობი პირის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავში-
რებით.

 1957 წ. ზუგდიდი. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

128. უცნობი პირის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი, დაბადების 50 წლისთავთან დაკავში-
რებით.

 1957 წ. წაღვერი. ხელნაწერი. ფანქარი. 4 გვ.

129. თბილისის მე-12 საშუალო სკოლის მოსწავლის ლ. თევზაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვი-
ლისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

130. თბილისის 22-ე საშუალო სკოლის მოსწავლის ც. ჭეიშვილის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვი-
ლისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

131. თბილისის 25-ე საშუალო სკოლის მოსწავლის ო. შატბეროვის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვი-
ლისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

132. თბილისის რკინიგზის მე-10 საშუალო სკოლის მოსწავლის ლ. შოშიტაიშვილის მისასალმებელი სიტ-
ყვა გ. კუპრაშვილისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

133. თბილისის ვაჟთა მე-7 საშუალო სკოლის მოსწავლის ა. რუხაძის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშ-
ვილისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

134. თბილისის 29-ე საშუალო სკოლის მოსწავლის ო. შატბეროვის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვი-
ლისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

135. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის კოლექტივის სახელით, დ. ცხაკაიას მისასალმებელი 
სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

136. უცნობი პირის მისასალმებელი სიტყვა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ.

                            გოგუცა კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი ლექსები

137. ეთერ ვაშაკიძის ლექსი, მიძღვნილი გოგუცა კუპრაშვილისადმი.
 1943 წ. 29 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

138. ქ. თავართქილაძის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1955 წ. თბილისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

139. ვ. თალაკვაძის ლექსი. მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

140. ჟ. მთივლიშვილის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. გურჯაანი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

141. გ. ღვალაძის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
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142. რ. ჭანტურიას ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. ჭიათურა. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

143. ა. ღონიაშვილის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1961 წ. 13 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

144. ლექსები მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 პირი: გ. ღვალაძე (1957 წ. 20 მაისი. ტყიბული), რ. ჩლაიძე (1957 წ.), ვ. კეკელიძე (1957 წ.), დ. ესებუა 

(1957 წ.), პ. კობახიძე (1948 წ.), ნ. ბერაძე (1961 წ. 8 მარტი), მ. გორდეზიანი (1954 წ.), მ. გოშაძე 
(1955 წ.), ნ. მიქაშავიძე (1938 წ.), რ. ყენია (1957 წ.), ქ. ჯიშკარიანი (1957 წ.), ა. ღონიაშვილი (1961 
წ. 13 იანვარი), ვლ. ბულეიშვილი (უთარიღო), ა. თევზაძე (უთარიღო), ი. გრიშაშვილი (უთარიღო), 
ლ. ხაინდრავა (უთარიღო), ნ. თარგამაძე (უთარიღო), ჯ. ოსიაშვილი (1955 წ.), ც. გიგოშვილი (უთა-
რიღო).

 1938-61 წწ. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 25 გვ.

145. ვლ. ბულეიშვილის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. წულუკიძე. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

146. ქ. ჯიშკარიანის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. წულუკიძე. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

147. პ. კობახიძის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

148. კირაკოზიშვილის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

149. მ. ანასაშვილისა და ც. კობერიძის ლექსი მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კოჯორი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

150. შ. ნიკოლაიშვილის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

151. უცნობი პირის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ცხინვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

152. უცნობი პირის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ბლანკი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

153. უცნობი პირის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

154. უცნობი პირის ლექსი, მიძღვნილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

შთაბეჭდილებები გოგუცა კუპრაშვილის 

საკონცერტო გამოსვლებთან დაკავშირებით

155. საქართველოს ფილარმონიის ქუთაისის ფილიალის დირექტორ სარჯველაძის შთაბეჭდილება გ. 
კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1938 წ. 1 აგვისტო. ქუთაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

156. მოსწავლეების: გ. ჩაჩუას, ო. ქანდარიას, ც. ბეჟიტაძის, ს. ვაჩეიშვილის, ნ. მეცხოვრიშვილის შთა-
ბეჭდილებები გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 11 ივლისი. სურამი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
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157. პიონერთა ბანაკის უფროსის გ. მაჩიტაძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო 
გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 11 ივლისი. სამტრედია. ნაბეჭდი. 1 გვ.

158. პიონერთა ბანაკის უფროსის ჩიგოგიძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლას-
თან დაკავშირებით.

 1954 წ. 22 ივლისი. წაღვერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

159. მოსწავლე ი. ხუციშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავში-
რებით.

 1954 წ. 23 ივლისი. სამტრედია. ნაბეჭდი. 1 გვ.

160. მოსწავლე ლ. კოზმანაშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავ-
შირებით.

 1954 წ. 23 ივლისი. წაღვერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

161. პიონერთა ბანაკის უფროსის რუსიშვილისა და უფროსი პიონერხელმძღვანელის ბახტაძის შთაბეჭ-
დილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 23 ივლისი. წაღვერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

162. მოსწავლე ჯ. ციცქიშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავ-
შირებით.

 1954 წ. 23 ივლისი. წაღვერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

163. პიონერთა ბანაკის უფროსის ს. კაკულიას შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვ-
ლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 5 აგვისტო. კოჯორი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

164. მოსწავლე ნ. მანუკიანის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირე-
ბით.

 1954 წ. 6 აგვისტო. კოჯორი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

165. მოსწავლე ლ. გოგინაშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავ-
შირებით.

 1954 წ. 6 აგვისტო. კოჯორი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

166. მოსწავლე ნ. კერესელიძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავში-
რებით.

 1954 წ. 6 აგვისტო. კოჯორი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

167. მოსწავლე მ. ვარდანაშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავ-
შირებით.

 1954 წ. 6 აგვისტო. კოჯორი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

168. პიონერთა ბანაკის უფროსის ქაროსანიძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვ-
ლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 6 აგვისტო. კოჯორი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

169. მოსწავლე მ. ქიტუაშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავში-
რებით.

 1954 წ. 6 აგვისტო. კოჯორი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

170. პიონერთა ბანაკის დირექტორის ლომიძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვ-
ლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 6 აგვისტო. კოჯორი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
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171. პიონერხელმძღვანელ ნინოშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან 
დაკავშირებით.

 1954 წ. 6 აგვისტო. მცხეთა. ნაბეჭდი. 1 გვ.

172. მოსწავლე ვ. კობახიძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირე-
ბით.

 1954 წ. 8 აგვისტო. წყნეთი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

173. პიონერთა ბანაკის უფროსის (გვარი არ იკითხება) შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო 
გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 8 აგვისტო. წყნეთი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

174. მოსწავლე ს. ჩახვაშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავში-
რებით.

 1954 წ. 10 აგვისტო. სურამი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

175. მოსწავლე ნ. ხუციშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავში-
რებით.

 1954 წ. 10 აგვისტო. სურამი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

176. მოსწავლე ლ. ცხვედიანის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავში-
რებით.

 1954 წ. 10 აგვისტო. სურამი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

177. პიონერთა ბანაკის უფროსის სოლოღაშვილისა და უფროსი პიონერხელმძღვანელის ქართველიშვი-
ლის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 10 აგვისტო. სურამი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

178. მოსწავლე ვ. აზაროვას შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირე-
ბით.

 1954 წ. 10 აგვისტო. სურამი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

179. მოსწავლე გ. აბაშიძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირე-
ბით.

 1954 წ. 10 აგვისტო. სურამი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

180. პედაგოგ შველიძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირებით.
 1954 წ. 10 აგვისტო. ცემი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

181. მოსწავლე ლ. როსებაშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავ-
შირებით.

 1954 წ. 18 აგვისტო. წყნეთი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

182. მოსწავლე ნ. თავართქილაძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავ-
შირებით.

 1954 წ. 18 აგვისტო. წყნეთი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

183. მოსწავლე ი. ჩერვაკოვას შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავში-
რებით.

 1954 წ. 21 აგვისტო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

184. უფროსი პიონერხელმძღვანელის ბახტაძის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვ-
ლასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 23 აგვისტო. წაღვერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.
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185. მოსწავლე ლ. ჩაფიძის სიტყვა გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავშირებით.
 1954 წ. 23 აგვისტო. ლესელიძე. ნაბეჭდი. 1 გვ.

186. მოსწავლე ზ. ბერიაშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან დაკავში-
რებით.

 1954 წ. 23 აგვისტო. ლესელიძე. ნაბეჭდი. 1 გვ.

187. მოსწავლე დ. ცხოვრებაშვილის შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვლასთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ახალი ათონი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

188. მოსწავლე ი. მინასოვასა და ი. ჩერვაკოვას შთაბეჭდილება გ. კუპრაშვილის საკონცერტო გამოსვ-
ლასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. გუდაუთა. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

მასალები გოგუცა კუპრაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ

189. სხვადასხვა ხასიათის მასალა გ. კუპრაშვილის შემოქმედებასთან დაკავშირებით (ციტატები, გამო-
ნათქვამები, აზრები, მისასალმებელი სიტყვები, ლექსები, წერილები).

 პირი: აკაკი ფაღავა, აკაკი ხორავა, ი. გრიშაშვილი, შ. დადიანი, უშანგი ჩხეიძე, ვ. ანჯაფარიძე, 
ალ. ბრიანცევი, ბ. ჟღენტი, მ. ჭიაურელი, კ. შახ-აზიზოვი, ნ. ჩხეიძე, ალექსანდრე თაყაიშვილი, ლ. 
ავალიანი, აკაკი ვასაძე, ლ. ხაინდრავა, მარიჯანი, შ. რჩეულიშვილი, დ. ბაქრაძე, ალ. ბურთიკაშვილი, 
ტ. აბაშიძე, ე. სოლომონია, შ. ბუაჩიძე, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, ა. თევზაძე, შ. ქართველიშვილი, კ. 
სიმონოვი, ს. ზაქარიაძე, ბ. ბუაჩიძე, შ. აფხაიძე, გ. ნახუცრიშვილი, ნ. ფაცურია, ო. ბარამაშვილი, ს. 
ჭელიძე, ალ. ჯანელიძე, გ. კობიაშვილი, გ. შავგულიძე, გ. ივანცოვი, მ. ბარათაშვილი, ნ. კარტოზია, 
შ. მშველიძე, ი. სიხარულიძე, ი. აბაშიძე, ვ. გოძიაშვილი, ჯ. მუჯირი, ა. დავითიანი, დ. ალექსიძე, პ. 
კობახიძე, უ. რაფიელი, ნ. გოცირიძე, ა. ძიძიგური, ა. ღვინიაშვილი, ვ. ჯახუტაშვილი, ხ. ბერულავა, 
ა. ადამია, დ. ჯაბიძე, გ. გეწაძე, ნ. გვარაძე, ნ. კაპელიანცი, თ. გოგოლაძე, ე. სურგულაძე, ბ. 
გამრეკელი, ლ. აბაშიძე, ო. მეღვინეთუხუცესი, ს. ვაჩნაძე, მ. ცხომარია, რ. ყენია, მ. ჯაფარიძე, კ. 
გურული, ვლ. ბულეიშვილი, თ. ჭავჭავაძე, ბ. ორჯონიკიძე, თ. წერეთელი, ე. კვირკველია, პ. შოთაძე, 
ს. მებურიშვილი, გ. ახვლედიანი, ვ. ქარუმიძე, კ. გოგოძე, ვ. ნემსიწვერიძე, რ. თავართქილაძე, დ. 
სარჯველაძე, გ. დავითაშვილი, ე. ზედგენიძე, თ. პაპიტაშვილი, ა. ღონიაშვილი, ნ. კილასონია, გ. 
ბუხნიკაშვილი, ლ. ყურულაშვილი, ბ. ნიშნიანიძე, ქ. სინაურიძე, ნ. მიქელაძე, მ. სემიონოვი.

 უთარიღო. ალბომი. თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 85 გვ.

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა

გოგუცა კუპრაშვილის წერილები

190.  გოგუცა კუპრაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ძაგნიძისამი.
 1958. 27 აგვისტო. ბაქო. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

191.  გ. კუპრაშვილის წერილი ე. ზედგენიძისადმი, მისი რომანის “გაზაფხული ადრე დაიწყო” შესახებ.
 1970 წ. 12 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 7 გვ.

192. გ. კუპრაშვილის პირადი ხასიათის წერილი გ. გეწაძისადმი.
 1979 წ. 15 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

193. გ. კუპრაშვილის წერილი გ. გეწაძისადმი, წიგნებისა და ფოტოების გაგზავნის შესახებ.
 1979 წ. 22 აგვისტო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

194. გ. კუპრაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. ფაცურიასადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

195. გ. კუპრაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ვ. ძაგნიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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ვაჟა ძაგნიძის წერილები გოგუცა კუპრაშვილისადმი

196. ვაჟა ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გოგუცა კუპრაშვილისადმი.
 1952. 21 ივნისი. გროზნო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

197. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1954. 5 აპრილი. ლენინგრადი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

198. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1955. 13 აგვისტო. გაგრა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

199. ვ. ძაგნიძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1962. 30 დეკემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

200. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1963. 16 სექტემბერი. გაგრა. ხელნაწერი. ფანქარი.1 გვ.1 კ.

201. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967. 14 აპრილი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი.1 გვ.1 კ.

202. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967. 11 სექტემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

203. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967. 27 ოქტომბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

204. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1968. 9 თებერვალი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

205. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1969. 12 სექტემბერი. გაგრა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

206. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1970. 10 სექტემბერი. გაგრა. ხელნაწერი. მელანი.1 გვ.1 კ.

207. ვ. ძაგნიძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
208. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

209. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 1 გვ.
 
210. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კუსტანაის ოლქი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 
211. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კუსტანაის ოლქი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
 
212. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კუსტანაის ოლქი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.
 
213. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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214. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
215. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კუსტანაის ოლქი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
216. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კუსტანაის ოლქი. ხელნაწერი. ფანქარი. 4 გვ.
 
217. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კუსტანაის ოლქი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
218. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
219. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 
220. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კუსტანაის ოლქი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 
221. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 
222. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. გაგრა. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
223. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 
224. ვ. ძაგნიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
225. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 
226. ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

 
  გივი გეწაძის წერილები გოგუცა კუპრაშვილისადმი

227. გივი გეწაძის წერილი გოგუცა კუპრაშვილისადმი, ტყიბულში მიწვევასთან დაკავშირებით.
 1979. 7 აგვისტო. ტყიბული. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

228. გ. გეწაძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 პირი: სერგო და ენდი სოფრომაძეები, ბ. ორჯონიკიძე, ვ. შავგულიძე, დ. ქათამაძე.
        1979. 30 ოქტომბერი. ტყიბული. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 1 კ.

229. გ. გეწაძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 პირი: უშანგი ობოლაძე, თეიმურაზ ჯანგულაშვილი, სერგო სოფრომაძე.
 1979. 5 მარტი. ტყიბული. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

230. გივი და ნათელა გეწაძეების რვა მარტის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1980 წ. ტყიბული. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
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ნათელა მიქაშავიძის წერილები გოგუცა კუპრაშვილისადმი

231. ნათელა მიქაშავიძის წერილი გოგუცა კუპრაშვილისადმი, მისი წიგნის თეატრალური საზოგადო-
ებიდან გამოტანისა და თეატრალური მუზეუმისთვის გადაცემის შესახებ.

 1979. 2 მაისი. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
232. ნ. მიქაშავიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1979. 24 ნოემბერი. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
233. ნ. მიქაშავიძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1979. 24 დეკემბერი. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
234. ნ. მიქაშავიძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ტყიბულში მისი საღამოს ჩატარების შესახებ.
 უთარიღო. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

235. ნ. მიქაშავიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
236. ნ. მიქაშავიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 

    მერი კალმახელიძის წერილები გოგუცა კუპრაშვილისადმი

237. მერი კალმახელიძის საახალწლო მისალოცი წერილი გოგუცა კუპრაშვილისადმი.
 1970. წულუკიძე. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
 
238. მ. კალმახელიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1971. 17 ივნისი. წულუკიძე. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 
239. მ. კალმახელიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1972. 10 მაისი. წულუკიძე. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
 
240. მ. კალმახელიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1972. 30 მაისი. წულუკიძე. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

           
                 
                  ნუკრი ფაცურიას წერილები გოგუცა კუპრაშვილისადმი

241. ნუკრი ფაცურიას პირადი ხასიათის წერილი გოგუცა კუპრაშვილისადმი.
 1979. 1 ივნისი. უსურიისკი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 1 კ.

242. ნ. ფაცურიას პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1979. 27 ივნისი. უსურიისკი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

243. ნ. ფაცურიას პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1979. 27 ივლისი. უსურიისკი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 1 კ.

244. ნ. ფაცურიას წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, საოლქო გაზეთში გამოქვეყნებული სტატიის “ქარ-
თულ-რუსული თეატრალური ურთიერთობების” შესახებ.

 1979. 23 აგვისტო. უსურიისკი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 1 კ.

245. ნ. ფაცურიას პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1979. 7 დეკემბერი. უსურიისკი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.
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246. ნ. ფაცურიას პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1980. 17 იანვარი.  სიბირცევო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

247. ნ. ფაცურიას პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
        1980. 27 იანვარი. სიბირცევო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.
 
248. ნ. ფაცურიას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
       1980. 21 თებერვალი. უსურიისკი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 1 კ.

მ. მარგულისის წერილები გოგუცა კუპრაშვილისადმი

249. მ. მარგულისის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
250. მ. მარგულისის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
 
251. მ. მარგულისის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.
 

წერილები გოგუცა  კუპრაშვილისადმი

252. ალ. თაყაიშვილის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სპექტაკლში “რომეო და ჯულიეტა” 
ძიძის როლის წარმატებით შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1942 წ. 24 მარტი. თბილისი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

253. ნ. გვარაძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი შემოქმედებითი საღამოს გამართვასთან დაკავში-
რებით.

 1948 წ. 5 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

254. მოზარდ მაყურებელთა რუსული თეატრის მსახიობების მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, 
მისი შემოქმედებითი საღამოსთან დაკავშირებით.

 პირი: მ. ბუბუტეიშვილი, თ. პაპიტაშვილი, ე. ლებედევი, ა. ბარეანოვი, ჩ. კიროვა, პ. იუდინი, ე. აგა-
ლაროვა.

 1948 წ. 5 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

255. ოსიკოს (გვარი  მითითებული არ არის) სამახსოვრო ღია ბარათი კუპრაშვილისადმი.
 1954 წ. 16 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

256. ს. ვაჩნაძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

257. ვ. ნინიძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

258. ვ. ნინიძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან 
დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

259. ბ. დეისაძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
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260. შ. პირველისა და თ. კიკნაძის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 21 მაისი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

261. დ. ღამბაშიძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 28 დეკემბერი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

262. ვ. სტრუჩკოვას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1958 წ. 4 მარტი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

263. ვ. სტრუჩკოვას საახალწლო წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1958 წ. 28 დეკემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

264. ვ. სტრუჩკოვას სარვამარტო წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1959 წ. 6 მარტი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

265. მ. ხაჟალიას სამაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1959 წდეკემბერი მაისი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

266. ვ. სტრუჩკოვას საპირველმაისო წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1960 წ. 27 აპრილი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

267. ვ. სტრუჩკოვას საახალწლო წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1960 წ. 28 დეკემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

268. ე. სიფრაშვილის სარვამარტო წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1961 წ. 3 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

269. ვ. სტრუგნოვიჩის საახალწლო წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1961 წ. 5 მარტი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

270. ც. მეზვრიშვილის დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1961 წ. 13 აპრილი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

271. მ. გიორგაძის დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1961 წ. 13 აპრილი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

272. ნ. კუჭუაშვილის დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1961 წ. 13 აპრილი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

273. ქ. ნოზაძის დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1961 წ. 13 აპრილი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

274. ნ. კოდუას, მ. კვარაცხელიასა და ნ. აბაკელიას საახალწლო მისალოცი  გ. კუპრაშვილისადმი.
 1962 წ. 29 დეკემბერი. სოფელი ხეთა (ხობის რაიონი). ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

275. ნ. კოდუას საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1962 წ. 29 დეკემბერი. სოფელი ხეთა (ხობის რაიონი). ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

276. გოგონათა ჯგუფის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1963 წ. 8 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

277. დ. ბუკიას საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1963 წ. 10 ნოემბერი. ზუგდიდი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

278. ნ. რუსის საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1964 წ. 5 ნოემბერი. გუდაუთა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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279. გუგულის (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1964 წ. 31დეკემბერი. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

280. ც. ბეპაევას საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1964 წ. ზნაური. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

281. კოწია და სულიკო წულაიების სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 2 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

282. თ. ხატიაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 3 მარტი. ვოლგოგრადი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

283. ც. ჭუმბურიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 4 მარტი. სოფელი ლელიანი (ლაგოდეხის რაიონი). ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

284. ს. ჯუვალსკოვას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 8 მარტი. წალკა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

285. ლელას (გვარი მითითებული არ არის) საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 3 ნოემბერი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

286. ლ. ჩომახიშვილის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 29 დეკემბერი. თეთრიწყარო. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

287. ანჟელა მანასიანის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 30 დეკემბერი. წალკა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

288. ნ. ლიპარტელიანის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 1 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

289. რ. ცნობილაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 4 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

290. მ. გენებაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 5 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

291. ნატაშას (გვარი მითითებული არის) სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 6 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

292. ნ. ჩხიკვაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 9 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

293. ნ. ერემაშვილის დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 13 აპრილი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

294. ქ. გველესიანის დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 14 აპრილი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

295. ლეილას (გვარი მითითებული არ არის) საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 2 ნოემბერი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

296. ლ. ჩომახიშვილის საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 5 ნოემბერი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

297. ლ. ჩომახიშვილის საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 5 ნოემბერი. სიღნაღი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
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298. ანჟელა მანასიანის საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 6 ნოემბერი. წალკა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

299. დ. ღამბაშიძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 29 დეკემბერი. ხაშური. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

300. ზ. ამბროსოვას საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 29 დეკემბერი. შულავერი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

301. ქ. ნოზაძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 31დეკემბერი. სურამი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

302. რუფინას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 5 მარტი. ტყიბული. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

303. ა. ჩიხლაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 5 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

304. ნ. ჯაფარიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 11 მარტი. ონი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

305. ქ. რეხვიაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 14 მარტი. სოფელი რაჭის უბანი (ბოლნისის რაიონი). ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

306. ნატაშას (გვარი მითითებული არის) პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 17 მაისი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 1 კ.

307. ნატაშას (გვარი მითითებული არის) პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 20 ივლისი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 1 კ.

308. ნატაშას (გვარი მითითებული არის) პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 25 სექტემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 1 კ.

309. ა. მანასიანის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 24 დეკემბერი. წალკა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

310. ნ. ნოვიცკის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. 30 დეკემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

311. ც. ჭუმბურიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1968 წ. 4 მარტი. სოფელი ლელიანი (ლაგოდეხის რაიონი). ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

312. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1968 წ. 13 ივნისი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 1 კ.

313. ა. და ნ. ნოვიცკების საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1968 წ. 2 ნოემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 1 კ.

314. ნ. პანოვას პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1969 წ. 23 მარტი. წალკა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
315. ც. შიოშვილის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1969 წ. 18 დეკემბერი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

316. შ. ჯანეზაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1969 წ. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
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317. ზ. მუმლაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1969 წ. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

318. თ. კოლაძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1969 წ. ლანჩხუთი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

319. ე. ზედგენიძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მისი რომანის “გაზაფხული ადრე დაიწყო” შესახებ.
 1970 წ. 19 თებერვალი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.

320. ც. შიოშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1970 წ. 24. 22. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

321. ციცინოსა და დარეჯანის (გვარები მითითებული არ არის) სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპ-
რაშვილისადმი.

 1970 წ. 6 მარტი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

322. ა. და ნ. ნოვიცკების საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1970 წ. 30 აპრილი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

323. აკაკი ჩიქოვანის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, ცაგერის დრამწრის შესახებ მოგონების დაწერას-
თან დაკავშირებით.

 1970 წ. 6 აგვისტო. ცაგერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

324. ა. და ნ. ნოვიცკების საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1970 წ. 28 დეკემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 1 კ.

325.  ა. ჩაჩანიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1970 წ. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

326. ლ. მერაბიშვილის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1971 წ. 28 იანვარი. ტყვიავი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

327. ა. და ნ. ნოვიცკების სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1971 წ. 5 მარტი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

328. ა. და ნ. ნოვიცკების სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1972 წ. 5 მარტი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

329. ა. გოზენპუდის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1972 წ. 27 აპრილი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 1 კ.

330. ნ. ბელოუსოვას საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1972 წ. 2 ნოემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

331. ნ. და ლ. ნოვიცკების საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1972 წ. 4 ნოემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

332. ლ. დარსანიას საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1972 წ. სოხუმი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

333. კ. სემიონოვის საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1978 წ. 7 ნოემბერი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

334. გ. სვინტრაძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1979 წ. 20 ივლისი. სოფელი  ჭოგნარი (თერჯოლის რაიონი). ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 1 კ.
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335. ე. სოფრომაძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1979 წ. ნოემბერი. 11. ტყიბული. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

336. ე. სოფრომაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 1980 წ. 4 მარტი. ტყიბული. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

337. გ. სირბილაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ტყიბული. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

338. ა. მუშკუდიანის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. წულუკიძე. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

339. ლ. მაღლაკელიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

340. ლ. მაღლაკელიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

341. ლ. მაღლაკელიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

342. ლ. მაღლაკელიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

343. ზ. ნიაზაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

344. გელაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

345. ა. ხელაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

346. ნანულისა და ლალის (გვარები მითითებული არ არის) სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშ-
ვილისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

347. ნ. ფირანიშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

348. თ. კილაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

349. გ. გაგნიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

350. ც. აბულაძისა და ი. გამყრელიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

351. ლ. მარტინენკოს სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

352. გ. მამედოვას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

353. ი. ჯოჯუას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.
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354. გ. მამედოვას, ი. ჯოჯუას, დ. ფარეხელაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

355. ზ. კიკნაძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

356. ა. ჩაჩანიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

357. ა. და ნ. ნოვიცკების სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

358. ს. ჯუვალსკოვას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. წალკა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

359. ნანულის (გვარი მითითებული არ არის) სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

360. ნ. ვარსიმაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

361. ც. ფულარიანის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

362. ნ. ბელოუსოვას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

363. ლ. ჩომახიშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

364. ნ. ერემაშვილის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

365. თ. ჩუბინიძის სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. სოფელი დიმი (მაიაკოვსკის რაიონი). ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

366. ც. ჯღარკავას სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

367. ზოიას (გვარი მითითებული არ არის) სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

368. ჩიტოს (გვარი მითითებული არ არის)  სარვამარტო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

369. ნ. ფარცვანიას დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

370. გ. ჭაჭიას დაბადების დღის მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ფოთი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

371. ნატაშასა და ლარას (გვარები მითითებული არ არის)  საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. 
კუპრაშვილისადმი.

 უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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372. ე. სიფრაშვილის საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

373. თ. ახვლედიანი-ცირეკიძის საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ახალი ათონი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

374. ნ. ძაგნიძის საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

375. მ. კუპრაშვილის საპირველმაისო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ბიჭვინთა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

376. ა. და ნ. ნოვიცკების საოქტომბრო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

377. ზეინაბის (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

378. ვ. წულუკიძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

379. ნ. ბერაძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

380. ნ. ფარცვანიას საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

381. ნ. ჩხიკვაძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

382. ე. გვიდიანის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ლენტეხი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

383. თ. ხაინდრავას საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ჭიათურა. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

384. რ. კუპრაშვილის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. ზესტაფონი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

385. ა. და ნ. ნოვიცკების საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

386. ნ. ბელოუსოვას საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

387. ჯ. კაპანაძის საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

388. ლ. მაღლაკელიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

389. პ. კობახიძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

390. ი. აბესაძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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391. ა. გოზენპუდის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 1 კ.

392. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

393. ლარას (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

394. ლარას (გვარი მითითებული არ არის)  პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

395. მარგარიტას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

396. ლოლეტა და მზია კაჭკაჭიშვილების მისალოცი წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, საპაიო წოდების მი-
ნიჭებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

397. თ. გოგიძისა და ლ. კერესელიძის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირე-
ბით.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

398. დ. ლომთაძის პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. ფანქარი.1 გვ.1 კ.

399. ზ. მენთეშაშვილის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

მოსაწვევი ბარათები

400. ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქისა და ცენტრალური სამხედრო-საშეფო კომისიის კონფერენციის 
მოსაწვევი ბარათი.

 1936 წ. 27 მარტი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

401. აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1940 წ. 3 ივლისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

402. ფიზკულტურელთა საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1940 წ. 23 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

403. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის განვლილი სეზონის შედეგების დისპუტის მოსაწვევი ბარათი.
 1946 წ. 8 ივლისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

404. შ. ბუაჩიძის მოხსენების: “თბილისის თეატრების 1949-1950 წლების სეზონის რეპერტუარი” მოსაწ-
ვევი ბარათი.

 1949 წ. 3 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

405.თბილისის ხელოვნების მუშაკებთან ყულიმ ბაისეიტოვის შემოქმედებითი შეხვედრის ბარათი.
 1950 წ. 19 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

406. ქართული თეატრის აღდგენის 100 წლისთავის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1950 წ. 30 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

407. ბათუმის თეატრთან თბილისის ინტელიგენციის შეხვედრის მოსაწვევი      ბარათი.
 1951 წ. 27 მარტი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.



217

408. მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლის “კიკვიძის” დისპუტის მოსაწვევი ბარათი.
 1952 წ. 27 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

409. ვ. სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის საოპერო სტუდიის სპექტაკლის “ევგენი ონეგინის” 
მოსაწვევი ბარათი.

 1953 წ. 19 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

410. გრიბოედოვის სახელობის თეატრის სპექტაკლის “ტურბინთა დღეები” მოსაწვევი ბარათი.
 1954 წ. 20 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

411. მოზარდ მაყურებელთა ქართული თეატრის კოლექტივთან თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის შეხ-
ვედრის მოსაწვევი ბარათი.

 1956 წ. 16 იანვარი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

412. ი. კობალაძის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1956 წ. 20 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

413. 1955-1956 წლების სეზონის დისპუტის მოსაწვევი ბარათი.
 1956 წ. 31 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

414. თბილისის ლენინის რაიონის პიონერთა სახლის თვითშემოქმედების საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1956 წ. 30 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

415. თსუ დასავლეთ ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის სპექტაკლის “უინძორელი 
მხიარული ქალები” მოსაწვევი ბარათი.

 1956 წ. 2 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 1 ც.

416. ამიერკავკასიის მოზარდ მაყურებელთა თეატრების II კონფერენციის მოსაწვევი ბარათი.
 1956 წ. 21-23 დეკემბერი. ბაქო. სტამბური. აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

417. მეგობრობისა და დასვენების საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1957 წ. 18 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

418. გოგუცა კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

419. საქართველოს ახალგაზრდობის I ფესტივალის მონაწილეებთან ხელოვნებისა და ლიტერატურის 
მუშაკების შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. 30 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

420. ნინო თურმანიძე-გლობენკოს სასცენო მოღვაწეობის 35 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მო-
საწვევი ბარათი.

 1959 წ. 23 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

421. საბავშვო თეატრების სპექტაკლების დასკვნითი ჩვენების მოსაწვევი ბარათი.
 1962 წ. ოქტომბერი-30 მაისი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

422. 8 მარტისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1969 წ. 6 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

423. გოგუცა კუპრაშვილის დაბადებიდან 65 და სასცენო მოღვაწეობის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1973 წ. 15 აპრილი. თბილისი. სტამბური. 4 ც.

424. თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საღამოს “თეატრი ბავშვებს” მოსაწვევი ბარათი.
 1980 წ. 21 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
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425. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სომხური თეატრის სპექტაკლების “მეფე ჩახ-ჩახი” და 
“ხათაბალას” მოსაწვევი ბარათი.

 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ, სომხურ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

426. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა სომხური თეატრის სპექტაკლების “სურამის ციხე” და “შეხვედრა 
სიბნელეში” მოსაწვევი ბარათი.

 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ, სომხურ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
 
427. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლის პროფკავშირის რესპუბლიკური კომიტეტის IV პლენუ-

მის მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

428. საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის შემოქმედებითი კრების მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

429. სოფლის მეურნეობის მოწინავეებთან ინტელიგენციის საახალწლო შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

430. გამომცემლობა “ნაკადულის” 25 წლისთავის  აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

431. დ. ჯანელიძის მოხსენების “ძველი ქართული სასპორტო სანახაობანი” მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. ტუში. 1 ც.

432. თეატრალურ ინსტიტუტში გამართული საღამოს “კ. მარჯანიშვილის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის 
შესწავლისთვის” პროგრამა.

 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

              პროგრამები

433. ლენინგრადის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სპექტაკლის “და-ძმა” პროგრამა.
 1936. ლენინგრადი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

434. ტუბერკულოზის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დაარსებიდან 25 წლისთავისადმი თ მიძღვ-
ნილი კონცერტის პროგრამა.

 1956. 17 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

435. გოგუცა კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო საღამოს პროგრამა.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

436. იოსებ გრიშაშვილის შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. 1 ც.

        დეპეშები

გოგუცა კუპრაშვილის დეპეშები 

437. გოგუცა კუპრაშვილის პირადი ხასიათის დეპეშა ვაჟა ძაგნიძისადმი.
 1958 წ. 13 აგვისტო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

438. გ. კუპრაშვილის პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ძაგნიძისადმი.
 1958 წ. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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439. გ. კუპრაშვილისა და ვ. ძაგნიძის პირადი ხასიათის დეპეშა ვ. ძაგნიძისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

   საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭების

მისალოცი დეპეშები

440. შალიკო, თინა და მიტუშა კიკაჩეიშვილების მისალოცი დეპეშა გოგუცა კუპრაშვილისადმი, 
საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 2 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

441. ელენე სიბილას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

442. მერი ერგნელის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

443. თბილისის 53-ე საშუალო სკოლის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართ-
ველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

444. თბილისის 23-ე საშუალო სკოლის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართ-
ველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

445. გოგი დარისპანაშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტის-
ტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

446. ირინა დონაურის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. სოხუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.

447. ელენე დონაურის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

        1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

448. დავით ცხაკაიას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

449. ეთერ და რობერტ ტურაბოვების მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო 
არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

450. თბილისის მე-7 საშუალო სკოლის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართ-
ველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

451.  თბილისის რკინიგზის 1-ელი საშუალო სკოლის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, 
საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
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452. გოგი გეგეჭკორის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

453. თამარ ჭავჭავაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის სა-
პატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

454. ზურაბ ცხაკაიას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

455. თბილისის მე-4 საშუალო სკოლის პიონერთა ორგანიზაციის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისად-
მი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 4 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

456. ლალა ჯუღელის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

457. ნათელა საყვარელიძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

458. ოთარ კუპრაშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. ზუგდიდი. ნაბეჭდი. 1 ც.

459. ალექსანდრა თოიძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

460. შალვა ხერხეულიძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. გორი. ნაბეჭდი. 1 ც.

461. ელიკო ჩოხელის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

462. მერაბ თაბუკაშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

463. შოთა პირველის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

464. ცეცილია წუწუნავას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

465. რობერტ ქართველიშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არ-
ტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თელავი. ნაბეჭდი. 1 ც.
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466. ნიკოლოზ ხორავას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

467. თამარ და იუსუფ კობალაძეების მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო 
არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. ბათუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.

468. ზინა ქანთარიას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

469. ბუშინსკაიასა და თაყაიშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო 
არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

470. ვენერასა და ბუტიას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქარ-
თველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. სოხუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.

471. ზინას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალ-
ხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

472. ნადია სირბილაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის სა-
პატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 6 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

473. ვალოდია ბროდსკის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 6 მარტი. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

474. იპოლიტე ხვიჩიას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპა-
ტიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 6 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

475. ლოლის, ვიოლასა და რუსიკოს (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილი-
სადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 6 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

476. ჟუტუს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სა-
ხალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 6 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

477. ვანოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სა-
ხალხო არტისტის საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 6 მარტი. ბათუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.

478. ბარსანოვას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 7 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

479. ყიასაშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 7 მარტი. მაჩხაანი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.
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480. მანანა თურქაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის 
საპატიო წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 9 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

481. ვერა ქორიძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, საქართველოს სახალხო არტისტის საპატიო 
წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1955 წ. 16 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

გოგუცა კუპრაშვილის 50 წლისთავი 

მისალოცი დეპეშები

482. პავლე ახვლედიანის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თელავი. ნაბეჭდი. 1 ც.

483. ბუბუტეიშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

484. ბუშინსკაიას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ებაზე. 1 ც.

485. ბორის გამრეკელის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

486. მერაბ თაბუკაშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი..
 1957 წ. 20 მაისი. ფოთი. ნაბეჭდი. 1 ც.

487. ნუნუ თეთრაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. ბათუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.

488. ელენე კიკალეიშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

489. იუსუფ კობალაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი..
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

490. ალექსი კუპატაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თელავი. ნაბეჭდი. 1 ც.

491. თამარ მაისურაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

492. თამარ მაისურაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. გურჯაანი. ნაბეჭდი. 1 ც.

493. ლიდა მირიანაშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

494. გრიშა მიქელაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

495. მიხეილ მეძმარიაშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თელავი. ნაბეჭდი. 1 ც.

496. გიორგი ოყროშიძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. გურჯაანი. ნაბეჭდი. 1 ც.
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497. ქეთო სხივიშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

498. გრ. ტყაბლაძის, მ. ვაშაძისა და ს. ცომაიას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. ჭიათურა. ნაბეჭდი. 1 ც.

499. ელიკო ურუშაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

500. ანეტა და ნანა ღამბაშიძეების მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

501. მარგო და ვალიკო ყიზიაშვილების მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

502. ლოლი შარაშიძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი..
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

503. ვახტანგ ჩელთისპირელის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თელავი. ნაბეჭდი. 1 ც.

504. ჩოგოვაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

505. ვარლამ ჩხიკვაძის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

506. მიხეილ ციციშვილის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. გურჯაანი. ნაბეჭდი. 1 ც.

507. შოთა ხაჯალიას მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

508. გრეტასა და ფილიპეს (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

509. ვახტანგისა და ლალის (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. ბათუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.

510. ტატიანას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 20 მაისი. ბათუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.

ვაჟა ძაგნიძის პირადი ხასიათის დეპეშები გოგუცა კუპრაშვილისადმი 

511. ვაჟა ძაგნიძის პირადი ხასიათის დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1958 წ. 2 ივლისი. ჩელიაბინსკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

512. ვაჟა ძაგნიძის პირადი ხასიათის დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1958 წ. 27 ივლისი. ასტრახანი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

513. ვაჟა ძაგნიძის პირადი ხასიათის დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1958 წ. 29 ივლისი. ურალსკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

514. ვაჟა ძაგნიძის პირადი ხასიათის დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1958 წ. 2 ივლისი. ჩელიაბინსკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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515. ვაჟა ძაგნიძის პირადი ხასიათის დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1958 წ. 2 აგვისტო. ჩელიაბინსკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

516. ვაჟა ძაგნიძის პირადი ხასიათის დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1958 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

დეპეშები

517. რუსიკოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისსადმი, ნინოობის დღეს-
თან დაკავშირებით.

 1957 წ. 14 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

518. თინიკოს (გვარი მითითებული არ არის)  მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, ნინოობის დღეს-
თან დაკავშირებით.

 1957 წ. 14 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

519. რუსიკოს (გვარი მითითებული არ არის) სარვამარტო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 8 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

520. რუსიკოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1957 წ. 8 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

521. მარინა ორჯონიკიძის საახალწლო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1960 წ. 29 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

522. ბელას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1960 წ. კასპი. ნაბეჭდი. 1 ც.

523. მ. მარგულისის  მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1963 წ. 21 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

524. ლეილა იმანოვას საახალწლო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1965 წ. 31 დეკემბერი. მარნეული. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

525. კაიკაციშვილის საახალწლო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 1 იანვარი. ბათუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.

526. რუფინას, ესმერალდასა და დალის (გვარები მითითებული არ არის)  ქართული თეატრის დღის მი-
სალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.

 1966 წ. 13 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

527. თაგულის (გვარი მითითებული არ არის) სარვამარტო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1966 წ. 8 მარტი. მახარაძე. ნაბეჭდი. 1 ც.

528. ბელა სესიაშვილისა და ლია ნადაშვილის დაბადების დღის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1967 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

529. ნანა ჩიტაძის დაბადების დღის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1968 წ. 27 მარტი. ბიჭვინთა. ნაბეჭდი. 1 ც.

530. თამარ და დავით კახელების დაბადების დღის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1968 წ. 29 მარტი. შორაპანი. ნაბეჭდი. 1 ც.

531. მ. მარგულისის სარვამარტო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 1985 წ. 9 მარტი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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532. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

533. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის)  საპირველმაისო  მისალოცი დეპეშა გოგუცა 
კუპრაშვილისადმი.

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

534. ამბროსოვას საახალწლო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. შულავერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

535. უცნობი პირის საახალწლო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

536. ნანულის (გვარი მითითებული არ არის) დაბადების დღის მისალოცი დეპეშა გოგუცა 
კუპრაშვილისადმი.

 უთარიღო. ქუთაისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

537. ნათელა ნესროპოვას სარვამარტო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კაზრეთი. ნაბეჭდი. 1 ც.

537. ნათელა ნესროპოვას სარვამარტო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. კაზრეთი. ნაბეჭდი. 1 ც.

538. დალი ჯუღელის სარვამარტო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

539. უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი, კატერინას როლის შესრულებასთან დაკავ-
შირებით.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

540. მარიკა გიგილაშვილის დაბადების დღის მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

541. პატარა გოგუცა კუპრაშვილის დაბადების დღის მისალოცი დეპეშა საყვარელი მსახიობის გოგუცა 
კუპრაშვილისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.

542. თენგიზის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. გაგრა. ნაბეჭდი. 1 ც.

543. გვარამაძის მისალოცი დეპეშა გოგუცა კუპრაშვილისადმი, თეატრის სეზონის გახსნასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. გაგრა. ნაბეჭდი. 1 ც.

544. სიმა თამლიანის საახალწლო მისალოცი დეპეშა გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.
 
545. ლილიას (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი დეპეშა გოგუცა  კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
              

სხვადასხვა

546. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის რესპუბლიკური კომიტეტის პ/მდივნის წერი-
ლი ქსენიასადმი (გვარი მითითებული არ არის) გ. კუპრაშვილის სხვადასხვა დროს დაჯილდოებებ-
თან დაკავშირებით.

 1939 წ. თბილისი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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547. ბ. ნიჟარაძის ლექსი მიძღვნილი ვაჟა ძაგნიძისადმი.
 1941 წ. 26 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

548. ეთერ ვაშაკიძის ლექსი მიძღვნილი ვაჟა ძაგნიძისადმი.
 1948 წ. 4 ოქტომბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

549. გ. კუპრაშვილის საიუბილეო საჩუქრის წარწერა ჭიათურის სტალინის სახელობის მაღაროთა სამ-
მართველოს კოლექტივისგან.

 1957 წ. 20 მაისი. ჭიათურა. ხელნაწერი. საღებავი. 1 ც.

550. გოგუცა კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საჩუქრის წარწერა ზესტაფონის რაიონის 
ექიმთა კოლექტივისგან.

 1957 წ. 20 მაისი. ზესტაფონი. ხელნაწერი. ცისფერი ლენტი. ოქროსფერი წარწერა. 1 ც.

551. გ. კუპრაშვილის საიუბილეო საჩუქრის წარწერა და ციფრი – 50.
 1957 წ. 20 მაისი. თელავი. ხელნაწერი. წითელი ნაჭრის ლენტი. 1 ც.

552. გოგუცა კუპრაშვილისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საჩუქრის წარწერა ზესტაფონის  რაიონის 
პედაგოგებისგან.

 1957 წ. 20 მაისი. ზესტაფონი. ხელნაწერი. ლურჯი ლენტი. ოქროსფერი წარწერა. 1 ც.
         

           
 დამატებითი მასალა

553. თბილისის ვაჟთა მე-2 საშუალო სკოლის მოსწავლე რ. გორდეზიანის მისასალმებელი სიტყვა გ. 
კუპრაშვილისადმი.

 1950 წ. 17 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

554. ვაჟა ძაგნიძის საახალწლო მისალოცი წერილი ქეთოსა და ნიკოსადმი (გვარები მითითებული არ 
არის).

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

555. ნარგიზისა და ნოდარის (გვარები მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი წერილი გ. კუპრაშ-
ვილისადმი.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

556. ნატაშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი გ. კუპრაშვილისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

557. გ. კუპრაშვილის მოგონება “ჩემი ცხოვრება თეატრში”.
 1961 წ. ხელნაწერი. აკინძული. მელანი. 196 გვ.
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გოგუცა კუპრაშვილის ფოტოარქივი

გოგუცა კუპრაშვილი –

მოზარდ მაყურებელთა  ქართული თეატრის მსახიობი

1. გოგუცა კუპრაშვილი  ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 1927 წ. ავტოგრაფით. 5X7. ოვალური. 
ორიგინალი. 1 ც.

2. გ. კუპრაშვილი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 8X11. 9X15.  ორიგინალი. 3 ც.
3. გ. კუპრაშვილი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 1955 წ. 8X12. ორიგინალი. დაზიანებული. 1 ც.
4. გ. კუპრაშვილი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 4X6. ორიგინალი. დაზიანებული. 1 ც.
5. გ. კუპრაშვილი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 7X7. ორიგინალი. მრგვალი. 1 ც.
6. გ. კუპრაშვილი ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 10X15. 14X15. 8X11. ორიგინალი. 5 ც.
7. გ. კუპრაშვილი შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 8X11. 7X10. 11X15. ორიგინალი. 4 ც.
8. გოგუცა კუპრაშვილი, ეროსი მანჯგალაძე და მედეა ჩახავა რადიოგადაცემის ჩაწერისას. 8X11. 

ასლი.1 ც.
9. სამი ეროვნების გიქორი: მელიქოვა – აზერბაიჯანი, კაპლანიანი – სომხეთი და გ. კუპრაშვილი – 

საქართველო. 8X11 ასლი.1 ც.
10. გ. კუპრაშვილი მეგობარ ქალთან კეჩხობში. 1951 წ. 5X6. გამოჭრილი. ორიგინალი. 1 ც.
11. აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში 1912 წელს. აკაკისთან ერთად  4 წლის გოგუცა კუპრაშვილი. 

11X15. ასლი.1 ც.
12. გოგუცა კუპრაშვილი და იოსებ გრიშაშვილი. 7X19. ასლი. 1 ც.
13. იროდიონ ევდოშვილი და 7 წლის გ. კუპრაშვილი. 16X22. 11X16. ასლი. 2 ც.
14. შიო მღვიმელი და პატარა გოგუცა კუპრაშვილი. 11X16. ასლი. 1 ც.
15. გ. კუპრაშვილი და მისი ვაჟი ვაჟა ძაგნიძე. 11X14. ასლი. 1 ც.
16. გ. კუპრაშვილი და მისი ვაჟი ვაჟა ძაგნიძე. 9X12. ორიგინალი. 1 ც.
17. გ. კუპრაშვილის საიუბილეო საღამო. დაბადებიდან 50 წლისთავი. 1957 წ. 11X17. ორიგინალი. 6 ც.
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