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ნიკოლოზ (ნიკო) გოცირიძე
 

ნიკოლოზ (ნიკო) გოცირიძე დაიბადა თბილისში 1872 წლის 16 თებერვალს. მამამისი, სიმონ გოცი-
რიძე თერძი იყო, დედა ეკატერინე კი დიასახლისი. დაწყებითი განათლება მიიღო თბილისში, მთაწმინდის 
უბნის სკოლაში, რომელიც დაამთავრა 1886 წელს. იმავე წელს სწავლა განაგრძო თბილისის სახელოსნო 
სასწავლებელში, სწავლის კურსი არ დაუმთავრებია, რადგან სასცენო ხელოვნებამ გაიტაცა და სწავლას 
თავი მიანება. უფროსი ძმის, სანდროს მეოხებით ის ხშირად დადიოდა თეატრში. 

თავისი პირველი როლი ნიკო გოცირიძემ 12 წლის ასაკში შეასრულა, ეს იყო 1884 წელს ზურაბ 
ანტონოვის პიესაში “ქოროღლი” (ბიჭის როლი). ამის შემდეგ მსახიობი ხშირად გამოდიოდა სცენაზე თა-
ვისი ასაკის შესაფერის როლებში.

სასწავლებელში ყოფნისას ნიკოს ხატვის ნიჭი აღმოაჩნდა, ამიტომ, როგორც კი სწავლას თავი მი-
ანება, მშობლებმა აბრების მხატვარ აჰარნიანს მიაბარეს. ერთხელ სახელოსნოში მისი ნამუშევარი ნახა 
მხატვარმა აკადემიკოსმა პატკანიანმა და მოეწონა. შესთავაზა გორში სამუშაოდ წასვლა, სადაც საყდ-
რის კედლები უნდა მოეხატა. შემდეგ კი მოსკოვში წაყვანას და სამხატვრო აკადემიაში სწავლის გასაგრ-
ძელებლად დახმარებას დაპირდა. ოჯახური მდგომარეობის გამო ნიკო გოცირიძე გორიდან თბილისში 
დაბრუნდა და 1893 წელს მუშაობა რკინიგზის სახელოსნოების მხატვრად დაიწყო. პარალელურად,  მსა-
ხიობობით გატაცებული ნიკო გოცირიძე ავჭალის აუდიტორიაშიც გამოდიოდა. მონაწილეობდა მასობ-
რივ სცენებში და ასრულებდა მცირე როლებს. მისი მსახიობობით გატაცება შეუმჩნეველი არ დარჩენი-
ლა და 1897 წლიდან  სამუშაოდ იღებენ ავჭალის აუდიტორიასთან არსებულ მუშა-ხელოსანთა დასში. 

ავჭალის აუდიტორიაში ნიკო გოცირიძემ იმუშავა 1904 წლამდე. ამ წელს კი გადავიდა სტეფანე, 
პეტრე და იაკობ ზუბალაშვილების “სახალხო სახლთან” (ახლანდელი კოტე მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრი) არსებულ დრამწრეში მსახიობად, სადაც 1922 წლამდე მუშაობდა. 

აღსანიშნავია, რომ ავჭალის აუდიტორიასა და ზუბალაშვილების “სახალხო სახლში” ნიკო გოცი-
რიძე უხელფასოდ, საზოგადოებრივ საწყისებზე მუშაობდა. ამავდროულად იგი, როგორც კარგი ხმის 
პატრონი, მღეროდა იოსებ რატილისა და სანდრო კავსაძის გუნდებში. 

1922 წელს მსახიობი მიიწვიეს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრში, სადაც გამოდიოდა 1930 
წლამდე, რის შემდეგაც გარდაცვალებამდე კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში მუშაობდა.

ნიკო გოცირიძემ სხვადასხვა დროს განასახიერა და მაყურებელს თავი დაამახსოვრა  არაერთი სა-
ხასიათო და კომიკური როლით, რომელთა შორის გამოირჩეოდა: აკოფა (აქვსენტი ცაგარელის “ხანუმა”), 
გიქო (გაბრიელ სუნდუკიანის “პეპო”), ავეტიკა (აქვსენტი ცაგარელის “რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ”), 
პოლონიუსი (უილიამ შექსპირის “ჰამლეტი”), კოსტილევი (მაქსიმ გორკის “ფსკერზე”), გრუშევსკი (ტრი-
ფონ რამიშვილის “მეზობლები”), გეურქა (ზურაბ ანტონოვის “მზის დაბნელება საქართველოში”), პავლე 
მედროგე (გერჰარტ ჰაუპტმანის “მელანიას ოინები”), ჟურდენი (მოლიერის “გააზნაურებული მდაბიო”), 
ოსიპი (ნიკოლოზ გოგოლის “რევიზორი”), გიჟმოზე (გაბრიელ სუნდუკიანის “დაქცეული ოჯახი”), სასა-
მართლოს დოქტორი (ხასინტა ბენავენტესის “ინტერესთა თამაში”) და სხვ.

მაყურებელთა განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა ნიკო გოცირიძის თამაშმა დავით ერისთა-
ვის ისტორიულ დრამაში “სამშობლო”, რომელშიც მსახიობმა ზაზას როლი განასახიერა. ქართველი დრა-
მატურგის ნამუშევარს საფუძველი დაუდო ფრანგი ვიქტორიენ სარდუს ამავე სახელწოდების პიესამ, 
რომელმაც მართალია, ფრანგ ავტორს პოპულარობა ვერ მოუტანა, სამაგიეროდ, 1882 წელს წარმოდგე-
ნილი პიესის ქართულ ვარიანტს ფართო აღიარება მოჰყვა.

გარდა ამისა, ნიკო გოცირიძე მონაწილეობდა დივერტისმენტებსა და ლიტერატურულ საღამოებში, 
სადაც დიდი ოსტატობით კითხულობდა სხვადასხვა სცენებს სპექტაკლებიდან. 

მსახიობი ვასო აბაშიძესთან ერთად მღეროდა კუპლეტებს “ვაი-ვუის ხმაზე”. ზოგჯერ ასეთ სცე-
ნებსა და კუპლეტებს თვით ნიკო გოცირიძე წერდა. ხშირად მოგზაურობდა საქართველოს სხვადასხვა 
კუთხეში და მონაწილეობდა საგასტროლო წარმოდგენებში.

ნიკო გოცირიძე დიდ დახმარებას უწევდა ავჭალის აუდიტორიასთან არსებულ ოსურ დრამატულ 
სექციას. 1906 წლიდან მან ამ წრის რეჟისორობაც იკისრა და დადგა პიესები: ავქსენტი ცაგარელის 
“ციმბირელი”, “რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ”, ალექსანდრე ყაზბეგის “არსენა”, ტრიფონ რამიშვილის 
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“მეზობლები”, ნატალია აზიანის (დონდაროვას) “გაცრუებული იმედები”.  ნიკო გოცირიძე ოსურ 
დრამატულ სექციაშიც უხელფასოდ მუშაობდა.

ნიკო გოცირიძემ დაწერა “მოგონებანი”, რომელიც შემდგომ წიგნად დაიბეჭდა. 
1917 წელს ზუბალაშვილების “სახალხო სახლში” ნიკო გოცირიძეს გადაუხადეს სასცენო 

მოღვაწეობის 20 წლის, ხოლო 1924 წელს – 30 წლის იუბილე. ამასთან დაკავშირებით მსახიობს მიენიჭა 
საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება. 

სახელოვან მსახიობს კიდევ რამდენჯერმე გადაუხადეს იუბილე, უკანასკნელად კი 1948 წელს – 
სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის აღსანიშნავად.

    ნიკო გოცირიძე დაჯილდოებული იყო “საპატიო ნიშნის ორდენით” (1940), მედლებით: “კავკასიის 
დაცვისათვის” (1945) და “მეორე მსოფლიო ომში მამაცური შრომისათვის” (1946).

       ნიკო გოცირიძე გარდაიცვალა 1948 წლის 30 ივლისს, დაკრძალულია თბილისში, დიდუბის ქარ-
თველ მოღვაწეთა პანთეონში.
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ნიკო გოცირიძის პირადი საარქივო ფონდი

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

1. ტფილისის საქალაქო სახელოსნო სასწავლებლის მოსწავლის, ნიკო გოცირიძის ნიშნების აღრიცხვის 
ფურცელი.

 1884 წ. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

2. საქალაქო დაწყებითი სკოლის მოსწავლის ნ. გოცირიძის მოწმობა (1882-1886 წწ.).
 1886 წ. 21 მაისი. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

3. ნაძალადევის რაიონის სცენისმოყვარეთა საზოგადოების ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისად-
მი, მისი რეჟისორად მიწვევის შესახებ.

 1912 წ. 2 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

4. ქართული დრამატული საზოგადოების გამგეობის წევრის, ი. გედევანიშვილის ოფიციალური მი-
მართვა ნ. გოცირიძისადმი, მისი კომიტეტის წევრად არჩევის შესახებ.

 1914 წ. 8 ნოემბერი. ნაბეჭდი. შტამპით. 1 გვ.

5. ხარფუხის მამასახლისთა საბჭოს ოფიციალური მიმართვა ნ. გოცირიძისადმი მისი სახალხო საღა-
მოზე მონაწილეობის შესახებ.

 პირი: მ. საფაროვა.
 1915 წ. ხელნაწერი. ტუში. შტამპით. 1 გვ.

6. ყოველდღიური საპოლიტიკო, საეკონომიო და სალიტერატურო გაზეთის, “საქართველოს” თანამშ-
რომლის, გიგოს (გვარი მითითებული არ არის) თხოვნა ნ. გოცირიძისადმი “სრულიად საქართვე-
ლოს სცენისმოყვარეთა ყრილობის” ფოტოსურათის დროებით გადაცემის შესახებ. აქვეა ს. შან-
შიაშვილის მინაწერი, რომ თხოვნა უყურადღებოდ არ დარჩება.

 1916 წ. 16 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. შტამპით. 1 გვ.

7. ზუბალოვის “სახალხო სახლის” ქართული წარმოდგენების მმართველი წრის თავმჯდომარის, ნ. 
ელიავას ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი გამგეობის სხდომაზე დასწრების შესახებ.

 1916 წ. 18 ნოემბერი. ბლანკი. ხელნაწერი. 1 გვ.

8. ტფილისის “ქართული დრამატული საზოგადოების” მიმართვა ნ. გოცირიძისადმი ვ. გუნიას საიუბი-
ლეო კომისიის კრებაზე დასწრების შესახებ.

 1917 წ. 24 იანვარი. სტამბური. შევსებული ხელით. მელანი. 1 გვ.

9. ტფილისის “ქართული დრამატული საზოგადოების” მიმართვა ნ. გოცირიძისადმი ვ. გუნიას საიუბი-
ლეო კომისიის კრებაზე დასწრების შესახებ.

 1917 წ. 2 მარტი. სტამბური. შევსებული ხელით. მელანი. 1 გვ.

10. ნ. გოცირიძის სახელზე ტფილისის მუშათა დეპუტატების საბჭოს მიერ გაცემული მოწმობა ამიერ-
კავკასიის საოლქო ყრილობის დელეგატებისთვის სპექტაკლის დადგმის დავალების შესახებ.

 1917 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. შტამპით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.
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11. ზემო იმერეთის ქართველ სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტიის მოწაფეთა ორგა-
ნიზაციის ოფიციალური წერილი ქ. თბილისის სახალხო წარმოდგენების მმართველი წრის გამგე-
ობისადმი რამდენიმე პიესის გადაცემის შესახებ.

 1917 წ. 9 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. შტამპით. 1 გვ.

12. ზუბალოვის “სახალხო სახლის” მსახიობის, ნ. გოცირიძის სახელზე კახეთის რკინიგზის სამმართ-
ველოს მიერ გაცემული მოწმობა მისი მატარებლით მგზავრობის შესახებ.

 1918 წ. 14 ივნისი. ნაბეჭდი. შტამპით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

13. ავლაბრის საამხანაგო მუშათა გუნდის გამგეობის თავმჯდომარის, ა. გელოვანის ოფიციალური 
წერილი ნ. გოცირიძისადმი შ. ტალიკაძის პატივსაცემად გამართულ კონცერტში მონაწილეობის 
მიღების შესახებ.

 1919 წ. 11 სექტემბერი. ხელნაწერი. შტამპით. 1 გვ.

14. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა დამფუძნებელი კრების კომისიის ოფიციალური წერილი ნ. 
გოცირიძისადმი მისი საგანგებო კრებაზე მიწვევის შესახებ.

 1919 წ. 13 ოქტომბერი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

15. ქართველ მსახიობთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილის, ალ. გაბრიჩიძისა და მდივნის დ. ძნე-
ლაძის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი, გაზეთისთვის საგანგებო წერილის მომზადების 
შესახებ.

 1919 წ. 20 დეკემბერი. ხელნაწერი. შტამპით. მელანი. 1 გვ.

16. საქართველოს ახალგაზრდა მარქსისტთა თბილისის ორგანიზაციის მე-2 რაიონული კოლექტივის 
მიმართვა ნ. გოცირიძისადმი, მატერიალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით რომელიმე პიესის 
ან ვოდევილის დადგმის შესახებ.

 1921 წ. 10 იანვარი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

17.  სსრ კავშირის განათლების სახალხო კომისარიატის მიერ გაცემული ცნობა იმის შესახებ, რომ 
ნ. გოცირიძე სომხური თეატრის მსახიობი და რეჟისორია, რის გამოც მისი ბინა რეკვიზიციას 
(ჩამორთმევას) არ ექვემდებარება.

 1921 წ. 9 ივნისი. ნაბეჭდი. შტამპით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

18. რუსთაველის სახელობის თეატრის კომისრის, დ. ჩხეიძის მიერ გაცემული ცნობა იმის შესახებ, რომ 
ნ. გოცირიძე არის ამ თეატრის მსახიობი.

 1922 წ. 6 ოქტომბერი. სტამბური. შევსებული ხელით. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.

19. სსრ კავშირის განათლების კომისარიატის პოლიტგანათლების მთავარი სამმართველოს ქართული 
დრამატული დასის გამგეობის თავმჯდომარის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი  სა-
იუბილეო კომიტეტის წევრად მიწვევის შესახებ.

 1923 წ. 3 მაისი. ნაბეჭდი. შტამპით. 1 გვ.

20. ნ. გოცირიძის ცნობა იმის შესახებ, რომ იგი არის სახელმწიფო აკადემიური დრამის თეატრის მსა-
ხიობი.

 1923 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

21. ამონაწერი სსრ კავშირის სახკომსაბჭოს სხდომის ოქმიდან ნ. გოცირიძისთვის სახალხო არტისტის 
წოდების მინიჭების შესახებ.

 1924 წ. 26 მარტი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

22. სვიმონიშვილის მიერ გაცემული ცნობა ნ. გოცირიძის საიუბილეო კომიტეტის დადგენილების შესა-
ხებ.

 1924 წ. 31 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

23. ქართული დრამატული საზოგადოების სახელით ანდრონიკაშვილის ოფიციალური სამადლობელი 
წერილი ნ. გოცირიძისადმი გაწეული დახმარების გამო.

 1924 წ. 10 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ასლი. 1 გვ.
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24. საქართველოს სსრ სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარის, შ. ელიავას მიმართვა შინაგან საქ-
მეთა სახალხო კომისარიატისადმი, ნ. გოცირიძის საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის გაცე-
მის შესახებ.

 1925 წ. 1 აპრილი. ბლანკი. ნაბეჭდი.1 გვ.

25. საქართველოს სსრ სახკომსაბჭოს მოწმობა, რომ ნ. გოცირიძე გაიგზავნა საფრანგეთში მოდერნის 
თეატრში სასწავლებლად.

 1925 წ. 2 აპრილი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ფრანგულ და გერმანულ ენებზე. 2 გვ.

26. ს. ორჯონიკიძის სახელობის რკინიგზის მუშათა კლუბის გამგეობის ოფიციალური სამადლობელი 
წერილი ნ. გოცირიძისადმი, სპექტაკლში “მსხვერპლი” მონაწილეობისთვის.

 1927 წ. 12 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

27. თბილისის 29-ე შრომითი სკოლის კომკავშირის კომიტეტის სხდომის ოქმის ამონაწერი ამავე სკო-
ლაში ნ. გოცირიძის სახელობის დრამატული წრის დაარსების შესახებ.

 პირი: მ. მახვილაძე.
 1927 წ. 29 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

28. ნ. გოცირიძის განცხადება რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ნაწილის 
გამგისადმი ხელფასის მომატების შესახებ.

 1927 წ. 26 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

29. ვლადიკავკაზის ქართული კლუბის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი, თანამედროვე პიესე-
ბის გადაცემის შესახებ.

 1929 წ. 11 იანვარი. ნაბეჭდი. შტამპით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

30. ნ. გოცირიძის სახელზე გაცემული ტფილისის საქალაქო საბჭოს VII მოწვევის წევრობის მოწმობა.
 1929 წ. 12 მარტი. სტამბური. ხელით ჩასწორებული. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

31. ს.პ.კ.ს. კულტგანყოფილების თვითმოქმედი თეატრის დასის წევრთა სხდომის ოქმის ამონაწერი ამ 
დასში ნ. გოცირიძის საპატიო წევრად მიწვევის შესახებ.

 პირი: ნ. გოცირიძე, ვ. ანაშვილი, ვ. თუშმალიშვილი, გ. ჯაბაური.
 1929 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

32. სსრკ ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის ცენტრალური კომიტეტის წევრობის მოწმობა.
 1929 წ. 30 სექტემბერი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

33. I საინვალიდო სახლის გამგის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მადლობას უხდიან მათ 
საღამოში მონაწილეობისთვის.

 1929 წ. 4 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. შტამპით. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

34. თბილისის ოპერის თეატრის დირექტორის ლ. ჯაფარიძის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისად-
მი, მისთვის პარტერში მუდმივი ადგილის გამოყოფის შესახებ.

 1929 წ. 29 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. შტამპით. 1 გვ.

35. ნ. გოცირიძის პირადობის მოწმობა, მისი გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატთა საბჭოების ცენ-
ტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის წევრობის შესახებ.

 1929 წ. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

36. “ბავშვთა მეგობრის” ტფილისის საზოგადოების ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი. მადლო-
ბას უხდიან კონცერტში მონაწილეობისთვის.

 1930 წ. 14 თებერვალი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

37. ნ. გოცირიძის განცხადება რუსთაველის თეატრის დირექციისადმი სამსახურიდან გათავისუფლე-
ბის შესახებ.

 1930 წ. 15 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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38. სტალინის სახელობის I მსროლელი ქართული ლეგიონის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი, 
ქართული წითელი ჯვრის საზოგადოების დაარსებიდან 10 წლისთავის აღსანიშნავ საღამოზე სიტყ-
ვით გამოსვლის შესახებ.

 1931 წ. 15 მარტი. ხელნაწერი. ტუში. 1 გვ.

39. ნ. გოცირიძის მოწმობა, რომ არის ქართული სახელმწიფო თეატრის (ხელმძღვანელი კ. მარჯანიშ-
ვილი) მსახიობი.

 1931 წ. 21 მაისი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

40. ნ. გოცირიძის მოწმობა, რომ არის ქართული სახელმწიფო თეატრის (ხელმძღვანელი კ. მარჯანიშ-
ვილი) მსახიობი.

 1931 წ. 24 ოქტომბერი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. მელანი. 1 ც.

41. ნ. გოცირიძის მოწმობა, ამიერკავკასიის რკინიგზითა და ზღვით უფასო მოგზაურობის ნებართვის 
შესახებ.

 1933 წ. 4 იანვარი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. მელანი. 1 ც.

42. ნ. გოცირიძის ავტობიოგრაფია.
 1933 წ. დეკემბერი. ნაბეჭდი. ნ. გოცირიძის ხელმოწერით. 2 ეგზ. 8 გვ.

43. საკავშირო “რაბისის” (ხელოვნების მუშაკთა კავშირის) ცკ-ის საორგანიზაციო განყოფილების უფ-
როსის მოადგილის, კრასავინისა და სტატბიუროს გამგის, ვოზნესენსკაიას ოფიციალური წერილი 
ნ. გოცირიძისადმი, მისი შემოქმედების ამსახველი დამატებითი მასალის მიწოდების შესახებ.

 1934 წ. 23 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

44. ნ. გოცირიძის თხოვნა გაზეთ “ზარია ვოსტოკას” რედაქტორისადმი მისი წერილის გამოქვეყნების 
შესახებ, რომლითაც სურს მადლობა გადაუხადოს ყველას, ვინც მიულოცა სასცენო მოღვაწეობის 
40 წლისთავი.

 1934 წ. 7 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

45. ამონაწერი საგზაო კომიტეტისა და ტფილისის რკინიგზის რაიპროფკომიტეტის გაერთიანებული 
პრეზიდიუმის სხდომის ოქმიდან რკინიგზის მუშათა კლუბისთვის ნ. გოცირიძის სახელის მინიჭების 
შესახებ.

 1934 წ. 27 მარტი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

46. თსუ თანამშრომლის, კ. გველესიანის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი, უგზავნის “შაჰ-ნა-
მეს” საუნივერიტეტო გამოცემას.

 პირი: კ. თოლორდავა.
 1934 წ. 23 ნოემბერი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

47. ტფილისის საქალაქო საბჭოს მე-9 მოწვევის დეპუტატის ნ. გოცირიძის  მანდატი.
 1934 წ. 1 დეკემბერი. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

48. ნ. გოცირიძის სამედიცინო ბარათი.
 1935 წ. 10 ივნისი. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

49. ნ. გოცირიძის საპენსიო წიგნაკი.
 1935 წ. 1 ივლისი. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. 1 ც.

50. ნ. გოცირიძის პირადობის მოწმობა.
 1935 წ. 14 ოქტომბერი.  სტამბური.  ჩასწორებული  ხელით.  მელანი.  ქართულ და რუსულ  ენებზე.  

1 ც.

51. ნ. გოცირიძის რევოლუციის მებრძოლთა საერთაშორისო ორგანიზაციის საწევრო ბილეთი.
 1935 წ. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.



75

52. სტალინის სახელობის პირველი ქართული მსროლელი და ფრუნზეს სახელობის მე-2 ქართული 
მსროლელი დივიზიების სიგელი ნ. გოცირიძისადმი.

 1936 წ. 25 თებერვალი. სტამბური. მაგარ ყდაში. 1 ც.

53. სსრკ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის საპატიო სიგელი ნ. გოცირიძის საპატიო ნიშნის 
ორდენით დაჯილდოების შესახებ.

 1936 წ. 22 მარტი. სტამბური. შევსებული ხელით.  მაგარ ყდაში. მელანი. რუსულ ენაზე.1 ც.

54. თბილისის 30-ე საშუალო სკოლის მშობელთა დამხმარე საბჭოს პრეზიდიუმის ოფიციალური წერი-
ლი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასკოლო სპექტაკლ “პეპოში” მონაწილეობის შესახებ.

 1936 წ. 2 აპრილი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

55. ნ. გოცირიძის კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობის მოწმობა.
 1936 წ. 18 ოქტომბერი. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. 1 ც.

56. ნ. გოცირიძის სახელობის ტფილისის 33-ე სკოლის ადმინისტრაციის ოფიციალური წერილი ნ. გო-
ცირიძისადმი, ამავე სკოლაში რომელიმე სპექტაკლის დადგმის შესახებ.

 1936 წ. 23 ნოემბერი. ნაბეჭდი. შტამპით. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

57. სსრკ ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირების საპატიო სიგელი ნ. გოცირიძისადმი.
 1937 წ. 2 ივნისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

58. ნ. გოცირიძის “თავდაცვა ავიოქიმიის”  საწევრო ბილეთი.
 1938 წ.  20  ოქტომბერი.  სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 

1 ც.

59. ნ. გოცირიძის ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირის საწევრო ბილეთი.
 1938 წ. 5 მარტი. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

60. სსრკ „რაბისის”  საპატიო სიგელი ნ. გოცირიძისადმი.
 1938 წ. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

61. ნ. გოცირიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1939 წ. 22 ივნისი. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. 4 გვ.

62. საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის, გ. მუხაძის 
ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი  ფაკულტეტის საზეიმო საღამოზე მონაწილეობის 
მიღების შესახებ.

 1940 წ. 15 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

63. ნ. გოცირიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1940 წ. 30 სექტემბერი. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. 4 გვ.

64. ნ. გოცირიძის ავტობიოგრაფია.
 1940 წ. 11 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ნ. გოცირიძის ხელმოწერით. 1 გვ.

65. წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოების საწევრო ბილეთი.
 1940 წ. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

66. ნ. გოცირიძის მუდმივი ბილეთი თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრში შესასვლელად.

 1940-1941 წწ. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

67. ნ. გოცირიძის სამედიცინო ბარათი.
 1943 წ. 21 იანვარი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
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68. ნ. გოცირიძის მოწმობა მედლით “კავკასიის დაცვისათვის” დაჯილდოების შესახებ.
 1945 წ. 20 ნოემბერი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

69. კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1946 წ. 28 სექტემბერი. სტამბური. ჩასწორებულლი ხელით. მელანი. 4 გვ.

70. ნ. გოცირიძის კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობის მოწმობა.
 1946 წ. 29 ნოემბერი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. მელანი. 1 ც.

71. ნ. გოცირიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 1947 წ. 14 მაისი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. მელანი. 4 გვ.

72. ნ. გოცირიძის საპენსიო წიგნაკი.
 1947 წ. 16 ოქტომბერი. სტამბური. ჩასწორებული ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

73. ხელოვნების მუშაკთა კავშირის რესპუბლიკური კომიტეტის პრეზიდიუმის ოფიციალური ბარათი ნ. 
გოცირიძისადმი, ნებისმიერ სანატორიუმში უფასოდ დასვენების შესახებ.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

74. ნ. გოცირიძის სასკოლო მოწმობა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

75. რ. კალაძისა და შ. დადიანის  მიმართვა 26 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით სცენის მოსაწყო-
ბად ნ. გოცირიძისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ.

 პირი: ბაგდატიევი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. შ. დადიანის ხელმოწერით. დაზიანებული. 1 გვ.

76. ნ. გოცირიძის შემოქმედებითი ანკეტა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 1 გვ.

77. ნ. გოცირიძის, ს. ინაშვილის და თ. ჭავჭავაძის ოფიციალური მიმართვა სახელმწიფო დაწესებულე-
ბებისადმი, ქართული თეატრის დიდი ალბომის გამოცემის დაფინანსების შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

78. ნ. გოცირიძის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

79. ნ. გოცირიძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.

80. ნ. გოცირიძის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

81. ნ. გოცირიძის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ბოლონაკლული. 1 გვ.

82. ნ. გოცირიძის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

83. საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის შუამდგომლობა საქართველოს სახალ-
ხო არტისტის, ნ. გოცირიძის ლენინის ორდენით დაჯილდოების შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

84. ნ. გოცირიძის მიერ შესრულებული როლების ნუსხა.
 უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.
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85. ნ. გოცირიძის პირადი აღრიცხვის ბარათი შ. იმედაშვილის “ქართული სცენის ალბომის”  მეორე  
ტომისათვის.

 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. ტუში. 3 გვ.

86. ტფილისის სცენის მოღვაწეთა კავშირის ოფიციალური მიმართვა ნ. გოცირიძისადმი, “მსახიობის 
დღისადმი” მიძღვნილ საღამოში საპატიო სტუმრის სტატუსით მონაწილეობის შესახებ.

 უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

87. საკავშირო „რაბისის” ადგილობრივი კომიტეტის წევრების ე. რომანიშვილი-დგებუაძისა და 
კ. ხახანაშვილის მიერ ნ. გოცირიძის სახელზე გაცემული მანდატი, რომ არჩეულია რაბისის 
კონფერენციის დელეგატად.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
 
88. ნ. გოცირიძის შემნახველი სალაროს წიგნაკი.
 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

89. ნ. გოცირიძის მოწმობა საზღვაო და სარკინიგზო ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის უფლების შე-
სახებ.

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

90. საქართველოს სსრ სრულიად საქართველოს ცაკი-ს ნ. გოცირიძის საწევრო ბილეთი.
 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
 
91. ორდენის წიგნაკზე გასაცემი თანხის კუპონები.
 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

92. ამიერკავკასიის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის მიერ გაცემული მოწმობა ნ. გოცირი-
ძის სახელზე მისთვის საზღვაო და სარკინიგზო ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის უფლების შე-
სახებ.

 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ, რუსულ და სომხურ ენებზე. 1 ც.

93. საქართველოს სსრ მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის საწევრო ბილეთი.
 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

94. ნ. გოცირიძის ბილეთი სახელმწიფო თეატრსა და ცირკში შესასვლელად.
 უთარიღო. სტამბური ჩასწორებული  ხელით. მელანი. 1 ც.

95. სრულიად საქართველოს საბჭოთა მე-4 ყრილობის დელეგატის ბილეთი.
 უთარიღო. სტამბური. ჩასწორებული  ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

96. ნ. გოცირიძის სამგზავრო ბილეთის ორდენის წიგნაკი ყველა სახის ტრანსპორტზე. 
 უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

97. ტფილისის საქალაქო საბჭოს პრეზიდიუმის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი, საშეფო 
კონცერტში მონაწილეობის მიღების შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

98. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშაკთა ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმისა და 
სტუდენტთა აღმასრულებელი ბიუროს ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისადმი ფაკულტეტის 
მუსიკალურ საღამოზე მონაწილეობის მიღების შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.
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 1924 წ. 2 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 52 გვ.

110. უილიამ შექსპირი. “უინძორელი მხიარული ქალები”. ფალსტაფის როლის ტექსტი.
 1924 წ. 30 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 37 გვ.

111. მოლიერი “დონ-ჟუანი”. დონ-ჟუანის როლის ტექსტი.
 1926 წ. 15 დეკემბერი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 10 გვ.

112.  “ფოლადის პოემა”. იმაგუშას როლის ტექსტი.
 1931 წ. 3 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 7 გვ.

113. უილიამ შექსპირი, “ოტელო”. ბრაბანციოს როლის ტექსტი.
 1932 წ. 5 სექტემბერი. ნაბეჭდი. 5 გვ.
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115.  კ. გოგიაშვილის საესტრადო კუპლეტები: “პაცანი”, “მაგრამ”, უსათაურო. სარეპერტუარო კომი-
სიის ბეჭდით.

 1936 წ. 19 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

116.  ფრაგმენტი სკეტჩიდან “საქო საიქიოს”. ნ. გოცირიძის რადიოგამოსვლა.
 1939 წ. 2 იანვარი. ხელნაწერი. ბოლონაკლული. მელანი. 3 გვ.

117.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩები: “არუთინას თავგადასავალი”, “წყნეთში”, “ფიზკულტურა”, 
“მე ბოლო ვარ”, “კოჯორას ტვინი”, “საქო საიქიოს” და სხვ.

 1945 წ. 30 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 28 გვ.

118. ფრაგმენტები ნ. გოცირიძის მიერ შესრულებული როლებიდან.
 უთარიღო. 3 რვეული. ხელნაწერი.  მელანი. 112 გვ.

119.  უილიამ შექსპირი “მეფე ლირი”. ლირის როლის ტექსტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 21 გვ.

120.  “ბრაზი”. ავტორი მითითებული არ არის. მედუქნის როლის ტექსტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 11 გვ.

121.  “მზის დაბნელება საქართველოში”. ავტორი ზ. ანტონოვი. გეურქას როლი ტექსტი. მსახიობი ნ. 
გოცირიძე. I, II და III მოქმედება.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 13 გვ.
 
122.  “ჩატეხილი ხიდი”. ჭრიაშვილის როლის ტექსტი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.
 
123.  “დეზერტირკა”. ავტორი ნ. აზიანი. ოთარის როლის ტექსტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 3 გვ.

124. “კრეჩინსკის ქორწინება”. ავტორი ალექსანდრ სუხოვო-კობილინი. რასპლუევის როლის ტექსტი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 17 გვ.

125.  რ. ერისთავი. “ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს”. ოსეფას როლის სრული ტექსტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 24 გვ.

126.  ჟან ბატისტ მოლიერი. “დონ-ჟუანი”. ერთ-ერთი ეპიზოდის ტექსტი. ბ. გამრეკელის ეგზემპლარი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 20 გვ.

127.  “ებრაელები”. ერთ-ერთი ეპიზოდის ტექსტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ.

128.  “უბედური”. მსაჯულის როლის ტექსტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 14 გვ.

129.  “ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს”. ფრაგმენტი პიესიდან.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 14 გვ.

130. “არც აქეთ, არც იქით”. ვოდევილი. ავტორი ვ. გუნია. აბრამ ძალიას როლის ტექსტი. მსახიობი ნარ-
სია. რეჟისორი ნ. გოცირიძე.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 2 გვ.
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144.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ვზარვაი აკოფა”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 7 გვ.

145.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ზნაჩით, 15 წლისა ვარ”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

146.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ბოხოხლუსტი”. ავტორი გ. კობიაშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

147. ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩები: “ტვინი”, “თქვენ ბოლო ხართ”, “პარაშუტი”, “ძველი ვაჭრის 
ჩივილი”, “ეხ, რა დღეში ვარ?”, “ფიზკულტურა”, “ულვაშის მოპარსვა”.

         ავტორები: გ. კობიაშვილი, ნ. გოცირიძე.
 უთარიღო. 2 რვეული.  ხელნაწერი. მელანი. 35 გვ.

148.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ვზარვაი აკოფა”. ავტორები: გ. კობიაშვილი, ნ. გოცირიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.
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149.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩები: “საქო საიქიოს”, “თქვენ ბოლო ხართ”, “ვაჭრის ჩივილი”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 10 გვ.

150.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ტყაპ-ტყუპ!”. ავტორი გ. კობიაშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

151.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “სპილჩივი ვარ”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 9 გვ.

152.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ხლაფოთი და ჩისტკა”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

153.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “მელიქსეტ ზახარიჩის დარდები”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

154.  ნ. გოცირიძის საესტრადო კუპლეტები “ვაი-ვუის” მოტივებზე. ავტორი იოსებ გრიშაშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

155. ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ჰო, მაშინ ზაფხულში”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

156.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “მომგებიანი ბილეთი”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ.

157.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “მომგებიანი ბილეთი”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 10 გვ.

158.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “შენ დათვალე!” ავტორი ა. ახნაზაროვი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

159.  ფრაგმენტი ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩიდან “პაპუტჩიკი”. ავტორი ი. ქანთარია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. ავტორის მინაწერით. დაზიანებული. 3 გვ.

160.  საესტრადო სკეტჩი ნ. გოცირიძის რეპერტუარიდან: “მსურს საქვეყნოდ განვაცხადო”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

161.  ნ. გოცირიძის საესტრადო კუპლეტები: “გავიხედე, აგენტი მოდის”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

162.  ფრაგმენტი უცნობი სკეტჩიდან.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

163.  ფრაგმენტები სკეტჩიდან “არუთინას თავგადასავალი”. ავტორი ა. ცაგარელი.
 ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

164.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩები: “საქო საიქიოს”, “ფიზკულტურა”.
 უთარიღო. 3 რვეული.  ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 39 გვ.

165. ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ზვერინეცი”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ.

166.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩის, “ფიზკულტურის” დეტალები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 9 გვ.

167.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “მე ბოლო ვარ”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ.
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168.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “საქო საიქიოს”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 36 გვ.

169.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ქორონიკონი”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

170. ნ. გოცირიძის საესტრადო კუპლეტები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 17 გვ.

171.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “გავიხედე, აგენტი მოდის”. ავტორი: ფ. ფაშალიშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

172.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი. უსათაურო.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

173.  ფრაგმენტი ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩიდან “ვაჭრის ჩივილი”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

174.  ნ. გოცირიძის საესტრადო კუპლეტები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართული ტრანსკრიფციით. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

175. ნ. გოცირიძის უსათაურო სკეტჩის ფრაგმენტები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

176.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “პაპუტჩიკი”. ავტორი ი. ქანთარია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 6 გვ.

177.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “მსურს, საქვეყნოდ განვაცხადო”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

178.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

179.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “ვზარვაი, აკოფა”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

180.  “ვაი-ვუის” კუპლეტები ნ. გოცირიძის საესტრადო რეპერტუარიდან.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 4 გვ.

181.  ნ. გოცირიძის საესტრადო სკეტჩი “იურიდიული დახმარება იუბილარებს”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

  ნიკო გოცირიძის სიტყვები და ჩანაწერები

182.  ნიკო გოცირიძის სიტყვა ვასო აბაშიძის იუბილეზე.
 1922 წ. 15 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

183.  ნ. გოცირიძის ყოველდღიური ჩანაწერები მოსკოვში ყოფნის დროს.
 1925 წ. 13-16 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 11 გვ.

184.  ნიკო გოცირიძის სიტყვა კოტე მარჯანიშვილის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის იუბილეზე.
 1931 წ. 2 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ.

185. თბილისის საქალაქო საბჭოს მეცხრე მოწვევის დეპუტატის, ნ. გოცირიძის ჩანაწერები.
 1934 წ. ხელნაწერი. მელანი. 9 გვ.
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186.  ნ. გოცირიძე. “ჩემი დღიური”.
 1937 წ. 24 ივლისიდან 1938 წ. 27 დეკემბრამდე. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 71 გვ.

187.  ნ. გოცირიძის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 42 გვ.

188.  ნ. გოცირიძის სიტყვა თეატრის შემოქმედებით კონფერენციაზე.
 პირი: კ. მარჯანიშვილი, ვ. აბაშიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

189.  ნ. გოცირიძის ჩანაწერი სპექტაკლ “ჩატეხილი ხიდის” შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

190.  ნ. გოცირიძის სიტყვა წარმოთქმული მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის იუბილეზე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

191.  ნ. გოცირიძის სიტყვა ვ. აბაშიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

ნიკო გოცირიძის მოგონებები

192. ნიკო გოცირიძის მოგონება უშანგი ჩხეიძის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

193.  ნ გოცირიძის მოგონებები.
 პირი: პ. უმიკაშვილი, ვ. აბაშიძე, ვ. ცაგარელი, ა. ცაგარელი, ა. ფურცელაძე, ლ. აღნიაშვილი, 

იოსებ რატილი, ი. კარგარეთელი, ტ. აბაშიძე, კ. ცხომელიძე, აგასოვი, ს. აღნიაშვილი, პ. ბერიძე, 
გ. ფალიაშვილი, ალ. ყაზბეგი, ვ. თოფურიძე, ა. ყაზახაშვილი, ვაჩნაძე, კ. ყიფიანი, კ. მესხი, მაკო 
საფაროვა-აბაშიძე, ნატო გაბუნია-ცაგარელი, ყიფიანი-ქართველიშვილი, კორინთელი-ყიფშიძე, ნ. 
მაჩაშვილი, ვ. თევდორაშვილი, შალვა მჭედლიშვილი, იოსებ იმედაშვილი, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, 
ვალერიან გუნია, სვიმონ სვიმონიძე, ს. ივანიძე, დ. ჩარკვიანი, სიმონ ჟივიძე, ვ. სუხიშვილი, მაქსიმ 
გორკი, მიხაილ კალინინი, ს. ინაშვილი, გრიგოლ ვენაძე, გრიგოლ ჩარკვიანი, კ. შათირიშვილი, 
ილია ზურაბიშვილი, თ. გოგოლაშვილი, ლ. ადამიძე, ა. ნარი, ვ. ნინიძე, დ. ბაქრაძე, დ. დუმბაძე, გ. 
ანაშვილი, ს. პეპანოვი, გ. ჯაბაური, თ. დოლიძე, ვ. რაქვიაშვილი, მ. ინაშვილი, თედო სახოკია, დ. 
კავსაძე, უტიჩკინი, გედევანიშვილი, ვალერიან შალიკაშვილი, ი. მჭედლიშვილი, პ. პავლოვი, შალვა 
დადიანი, ელო ანდრონიკაშვილი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. 2 რვეული. მელანი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 274 გვ.

194.  ნ. გოცირიძის მოგონება კ. მარჯანიშვილის შესახებ სპექტაკლებზე “ცხვრის წყარო”, “მზის დაბნე-
ლება საქართველოში”.

 პირი: ვალერიან სიდამონ-ერისთავი, ზურაბ ანტონოვი, დ. ანთაძე, ალექსანდრე სუმბათაშვილი-
იუჟინი, ვ. აბაშიძე, ვლადიმირ მაიაკოვსკი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 14 გვ.

195.  ნ. გოცირიძე. “ჩემი მოგონება” ნაძალადევის თეატრის, ავჭალის სახლისა და ზუბალაშვილების 
სახალხო სახლის შესახებ.

 პირი: მაქსიმ გორკი, მიხაილ კალინინი, ს. ინაშვილი, გრიგოლ ვენაძე, სვიმონ სვიმონიძე 
(გიგოლაშვილი), ი. გორბენკო, გ. მესხიშვილი, კ. მესხი, დ. ჩარკვიანი, გედევანოვ-მირაღიანი, მაკო 
საფაროვა-აბაშიძე, დ. ყიფიანი, კ. ყიფიანი, ილია ზურაბიშვილი, კ. შათირიშვილი, ე. ჩერქეზიშვილი, 
თ. გოგოლაშვილი, ნ. გოცირიძე, ა. ადამიძე, რ. რომანიშვილი, ლ. ადამიძე, დ. ნარი (ნეიმანი), ვ. 
ნინიძე, დ. ბაქრაძე, გრიგოლ ანაშვილი, ს. პეპანოვი, გ. ჯაბაური, თ. დოლიძე, ვ. რაქვიაშვილი, მ. 
ინაშვილი, ნ. შათირიშვილი, ი. გომართელი, კ. მაყაშვილი, იოსებ გრიშაშვილი, დ. კლდიაშვილი, ლეო 
ქიაჩელი, ი. გედევანიშვილი, კ. კაპანელი, ტრიფონ რამიშვილი, პოლიო ირეთელი, დ. შენგელაია, 
შიო მღვიმელი, ვ. რუხაძე, ლ. მეტრეველი, მ. ბოჭორიშვილი, გ. ლასხიშვილი, შ. დადიანი, კ. 
ანდრონიკაშვილი, გერგეთელი, ალ. ყაზბეგი, ნ. აზიანი, გ. ერისთავი, ა. ტუგანოვი, ი. ეკალაძე, ს. 
ჭანტურიშვილი, გაბრიელ სუნდუკიანი, ნ. შიუკაშვილი,  კ. ხახანაშვილი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 73 გვ.
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196.  ნ. გოცირიძის მოგონებები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 112 გვ.

197. ნ. გოცირიძის მოგონებები ავჭალის აუდიტორიის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 11 გვ.

198.  ფრაგმენტები ნ. გოცირიძის მოგონებებიდან.
 პირი: გ. ქართველიშვილი, ქონჯალიანი, ციბელაშვილი, ილია ჭავჭავაძე, ა. ფურცელაძე, რ. ერის-

თავი, აკაკი წერეთელი, კ. ყიფიანი, ლ. მესხიშვილი, ვ. აბაშიძე, ნ. გაბუნია, კ. შათირიშვილი, მაკო 
საფაროვა-აბაშიძე, ბ. ავალიშვილი, გ. ყარანგოზაშვილი, გაბრიელ სუნდუკიანი, ა. კარგარეთელი, 
ა. ქიქოძე, ი. ჟივიძე, ვ. გამყრელიძე, ა. ნებიერიძე, დგებუაძე, გ. ცაგარელი, გედევანოვი, ვ. გუნია, 
შ. ბერიშვილი, დ. ბაქრაძე, კ. მატარაძე, პ. ყიფიანი, დ. კლდიაშვილი, ალექსანდრე იმედაშვილი, გ. 
სხირტლაძე, ვანო სარაჯიშვილი, ექსანიშვილი, ლ. მელიქოვი, ნ. ბარათაშვილი, კოტე მარჯანიშვი-
ლი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 38 გვ.

199.  ფრაგმენტები ნ. გოცირიძის მოგონებებიდან.
 პირი: გამყრელიძე, კ. ხახანაშვილი, თაზიშვილი, ტარუაშვილი, ნიბელია, მეტრეველი, ზანდუკელი, 

ჭანკვეტაძე, გედევანიშვილი, გოგოლაძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 21 გვ.

200. ფრაგმენტები ნ. გოცირიძის მოგონებებიდან სპექტაკლის “უდანაშაულოდ დასჯილნის” შესახებ.
 პირი: ჭანკვეტაძე, დავითაშვილი, ქართველიშვილი, ციმაკურიძე, ხახანაშვილი, გომართელი, თავდ-

გირიძე, სალაყაია, მეტრეველი, გედევანიშვილი, ხორავა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 6 გვ.

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა

ნიკო გოცირიძის წერილები შალვა გოცირელისადმი

201.  ნიკო გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შალვა გოცირელისადმი.
 1925 წ. 24 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

202. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 პირი: თ. გოგოლაშვილი.
 1925 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

203. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1925 წ. 16 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

204. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1925 წ. 17 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

205. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1925 წ. 1 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

206. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1925 წ. 21 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

207. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი (ღია საფოსტო ბარათი).
 1931 წ. 22 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

208. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1933 წ. 15 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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209. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1933 წ. 6 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

210.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1933 წ. 12 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 2 გვ.

211. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1933 წ. 19 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 1 გვ.

212.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1934 წ. 18 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

213.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1934 წ. 26 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

214.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1934 წ. 28 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

215.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1935 წ. 7 ივლისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

216.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1935 წ. 17 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

217. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 პირი: ლორთქიფანიძე, ამირაღოვი, ნუცუბიძე, ისეცკი.
 1935 წ. 18 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

218.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1935 წ. 19 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

219. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1936 წ. 15 მარტი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

220. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1936 წ. 16 მარტი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

221. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1936 წ. 10 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

222. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1936 წ. 12 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

223. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1936 წ. 5 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

224. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1936 წ. 23 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

225. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1937 წ. 27 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

226. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1937 წ. 3 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

227. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1937 წ. 23 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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228. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1937 წ. 23 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

229. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 4 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

230. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 4 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 1 გვ.

231.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

232. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

233. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 13 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

234. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 20 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

235. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 20 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

236. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 27 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

237. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 5 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

238. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 29 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

239. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1938 წ. 7 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

240. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი. მინაწერი ფოტოზე: ნ. გოცირიძე სანა-
ტორიუმის დამსვენებლებთან ერთად.

 1938 წ. 14 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

241. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1940 წ. 20 აგვისტო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

242. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 1941 წ. 1 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

243. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
         1941 წ. 1 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

244. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

245. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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246. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

247. ნ. გოცირიძის  წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

248. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

249. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

250. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

251.  ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

252. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

253. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

254. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

255. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

256. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

257. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

258. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

259. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

260. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

261. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

262. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

263. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

264. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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265. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

266. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

267. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

268. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

269. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

270. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

271. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 პირი: გრიგოლ მიქელაძე, ტატიშვილი, დოლიაშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

272. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

273. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი შ. გოცირელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

ნიკო გოცირიძის წერილები სხვადასხვა პირისადმი

274. ნიკო გოცირიძის წერილი მ. ქორელისადმი. სთხოვს დახმარებას ზუბალაშვილების “სახალხო სახ-
ლის” თეატრალური წარმოდგენისთვის. წერილის მეორე გვერდზეა მ. ქორელის პასუხი.

 1915 წ. 4 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. შტამპით. 2 გვ.

275. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი ლეოსადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 1937 წ. 14 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

276. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი ლეოსადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 1937 წ. 15 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

277. ნ. გოცირიძის  წერილი ვ. სოლოღაშვილისადმი.
 1942 წ. 15 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

278. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის წერილი ჩალასადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

279. ნ. გოცირიძის  ბარათი სერგოსადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 პირი: ვ. აბაშიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

         წერილები და ღია ბარათები ნიკო გოცირიძისადმი

280. ე. ნიკოლაძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი. სთხოვს მონაწილეობა მიიღოს ქუთაისის სახალხო სახ-
ლის წარმოდგენაში. აქვეა მეძმარიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.

 1901 წ. 19 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 3 გვ.
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281.  გ. მუმლაძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი სახალხო წარმოდგენების წარუმატებლობის შესახებ.
 პირი: დ. ჩარკვიანი.
 1904 წ. 27 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

282. გ. მშველიძის წერილი ნ. გოცირიძისადმი. სთხოვს ქუთაისში ჩასვლას და მონაწილეობის მიღებას 
სპექტაკლში “ცხოვრების გარეშე”.

 1904 წ. 1 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

283. გ. მუმლაძის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ლადო მესხიშვილი. მერი დავითაშვილი.
        1904 წ. 25 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

284. გ. მუმლაძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი ნ. გაბუნიას ქუთაისის წარმოდგენაში მონაწილეობისთვის 
მიწვევის არასწორი ფორმის შესახებ.

 1904 წ. 9 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

285. დ. ნახუცრიშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1905 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

286. ვ. შალიკაშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი, ბათუმში მყოფი დასისთვის პიესების გაგზავნის შე-
სახებ.

 1906 წ. 8 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 1 გვ.

287. ს. ჩაჩანიძის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1907 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

288. ს. ყალიბეგაშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი პიესის “ცხოვრების გარეშე” გაგზავნის შესახებ.
 1907 წ. 19 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

289. შ. დადიანის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ნ. გაბუნია.
 1909 წ. 8 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

290. ნ. თავართქილაძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: მ. ჭიაურელი.
 1910 წ. 10 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

291.  კ. შათირიშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი, სთხოვს გაანაწილოს როლები და დანიშნოს რეპეტი-
ცია (სპექტაკლი მითითებული არ არის).

 1910 წ. 12 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

292. ნატო  გაბუნია-ცაგარელის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1910 წ. 2 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

293. ნ. გაბუნია-ცაგარელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1910 წ. 7 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

294. ნ. გაბუნია-ცაგარელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1910 წ. 17 ივლისი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 2 გვ.

295. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1910 წ. 8 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

296. კ. ყიფიანის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 15 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1911 წ. 15 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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297. გ. გაჩეჩილაძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1911 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

298. ი. გრიშაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: აბაშელი.
 1912 წ. 8 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

299. ი. გრიშაშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1912 წ. 2 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

300. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: თოიძე.
 1912 წ. 23 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

301. ი. გედევანიშვილის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1912 წ. 28 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

302. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1912 წ. 2 დეკემბერი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

303. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1912 წ. 3 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

304. ნ. კურდღელაშვილის წერილი ნ. გოცირიძისადმი ს. ფაშალიშვილის  ლიტერატურულ დადგმაში მო-
ნაწილეობის მიღების შესახებ.

 1913 წ. 13 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

305. ნ. მერაბაშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1913 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

306. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1913 წ. 6 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

307. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ნეიმანი.
 1914 წ. 23 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

308. შ. სანებლიძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: კ. გვარაძე, ვ. შალიკაშვილი.
 1915 წ. 17 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

309. ვეფხი-ფშაველას  ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ვ. საათაშვილი, გ. ქუჩიშვილი.
 1917 წ. 25 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

310.  გ. ფირუმიანის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1917 წ. 11 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

311. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: გუნია.
 1917 წ. 18 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

312.  ვ. შალიკაშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი. წერილს ხელს აწერს ი. გრიშაშვილი.
 1917 წ. 17 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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313. კ. ანდრონიკაშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ალ. წუწუნავა, ბ. ჭანკვეტაძე.
 1918 წ. 11 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

314. შ. დადიანის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1918 წ. 18 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

315. ი. აბაშიძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1920 წ. 4 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

316. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1921 წ. 28 აპრილი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.

317.  ი. გოგოლაძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1921 წ. 1 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

318.  შ. დადიანის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: გუნია, ნეიმანი.
 1922 წ. 7 ივლისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

319. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1922 წ. 2 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

320. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1923 წ. 7 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

321.  მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1923 წ. 20 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

322. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ლეიხნერი, ვ. ანჯაფარიძე.
 1923 წ. 18 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

323. ნ. გოძიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ვლადიმირ ნემიროვიჩ-დანჩენკო, სუმბათაშვილი, ტაიროვი, ვსევოლოდ მეიერჰოლდი, 

იაბლოჩკინა, კონსტანტინ სტანისლავსკი, მჭედლიშვილი, ვ. მესხიშვილი, ნ. მესხიშვილი.
 1924 წ. 6 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

324. ე. ჩერქეზიშვილის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 პირი: კოტე მარჯანიშვილი, პლატონ კორიშელი, რობაქიძე.
 1924 წ. 15 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

325. პლატონ და საბა გოცირიძეების მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 
30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1924 წ. 19 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

326. ტუგანოვის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.

327. შ. ხონელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1924 წ. 31 მარტი. ხელნაწერი. ფანქარი. 3 გვ.

328. ლექსოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1924 წ. 1 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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329. გ. ზარდიაშვილის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1924 წ. 1 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

330. ვ. გარიკის წერილი ნ. გოცირიძისადმი. იწვევს სოხუმის თეატრში რამდენიმე სპექტაკლში სათამა-
შოდ.

 1929 წ. 8 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

331.  ს. შანშიაშვილის წერილი ნ. გოცირიძისადმი, უგზავნის “სცენარს” და აინტერესებს მისი აზრი.
 1930 წ. 12 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

332. ს. ფაშალიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1930 წ. 12 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

333. მ. ჭიაურელის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი, სთხოვს ნოტებს.
 1932 წ. 19 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

334. ლ. ცაგარელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1934 წ. 15 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

335. ს. მებურიშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1934 წ. 19 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

336. მ. ბალანჩივაძის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1934 წ. 27 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

337. ცაცას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1934 წ. 27 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

338. უ. ჩხეიძის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1934 წ. 8 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

339. ი. კაკაბაძის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1934 წ. მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

340. უცნობი პირის (“გავროშის”) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1934 წ. 31 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

341.  გ. ჯიმშერეიშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ვ. გარიკი
 1934 წ. 14 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

342. მოსწავლეების მისალოცი ბარათი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1934 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

343. უცნობი პირის (ხელმოწერა გაურკვეველია) წერილი ნ. გოცირიძისადმი, სთხოვს მონაწილეობა მი-
იღოს ტრამვაის კლუბში გამართულ კონცერტში.

 1935 წ. 16 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

344. ვ. ტაბლიაშვილის წერილი ნ. გოცირიძისადმი. სთხოვს სარეკომენდაციო წერილს მოსკოვში წასასვ-
ლელად.

 1935 წ. 28 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
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345. ტ. აბაშიძის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი. ულოცავს დიდ წარმატებას.
 1936 წ. 11 მარტი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

346. ძაბირ ძახოვის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1937 წ. 26 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

347. ს. კავსაძის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ეგნატაშვილი, ქუთათელაძე.
 1938 წ. 26 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 2 გვ.

348. შ. გოცირელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1938 წ. 12 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

349. ვ. ტაბლიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: კ. მარჯანიშვილი, ნემიროვიჩი, ი. სუდაკოვი, სახნოვსკი, კ. სტანისლავსკი, კედროვი, ა. ჩეხო-

ვი, ლიტოვცევა, სალტიკოვ-შჩედრინი, ხმელიოვი, ლეონიდოვი, ერისთავი, ცაგარელი.
 1939 წ. 22 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

350. კლ. ხოჭოლავას მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 პირი: ვ. ანჯაფარიძე, მ. ჭიაურელი.
 1943 წ. 28  მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

351.  გ. ფირუმიანის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი. მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

352. ი. პურადაშვილის წერილი ნ. გოცირიძისადმი. ულოცავს სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავს.
 1943 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

353. გ. იშხნელის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ლ. მესხიშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე.1 გვ. 1 კ.

354. ვ. ანჯაფარიძის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 4 გვ.

355. სახელმწიფო სომხური აკადემიური დასის მსახიობთა წერილი ნ. გოცირიძისადმი, იწვევენ საზეიმო 
ვახშამზე.

 პირი: ო. აბელიანი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

356. პ. კანდელაკის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

357. გ. ხერხეულიძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 1 გვ.

358. ეფემია მესხის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი, მისთვის ღირსშესანიშნავი დღის აღსანიშნა-
ვად.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

359. გ. ფირუმოვის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი. უგზავნის როლს და ელოდება რეპეტიციაზე (პიესა 
“ქრისტინე”).

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. როლის ტექსტი ქართული ტრანსკრიფციით სომხურ ენაზე. 10 გვ.
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360. ს. ფაშალიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ვ. ბურჯანაძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

361.  ს. ფაშალიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

362. ს. ფაშალიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

363. მანიას და ადონიკას (გვარები მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

364. ნ. გაბუნიას  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 2 ეგზ. 3 გვ.

365. ე. ჩიქოვანის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

366. გ. მუმლაძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი, სთხოვს გაუგზავნოს პიესა “მელანიას ოინები”.
 პირი: ნ. გაბუნია-ცაგარელი, მ. შველიძე, გვარაძე, ბაქრაძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

367. ს. ყალიბეგაშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი. იწვევს მას და ჯაბაურს ალექსანდროპოლში სპექ-
ტაკლში სათამაშოდ.

 უთარიღო.  ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ.

368. ე. ჩერქეზიშვილის წერილი ნ. გოცირიძისადმი, სთხოვს ან ერთი, ან მეორე პიესის ტექსტს (“ჯერ 
დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს”, “რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ”).

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

369. მ. დემურიას [დემურიშვილი]  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ჯაბაური, მარსაგოვი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

370. კ. შათირიშვილის ბარათი ნ. გოცირიძისადმი სპექტაკლ “ხანუმას” რეპეტიციის ჩატარების შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

371. სახალხო უნივერსიტეტთან არსებული თეატრალური სექციის რეჟისორის, ს. ყიფიანისა და 
სექციის წევრთა სახელით მ. დემურიშვილისა და ს. რომანიშვილის წერილი ნ. გოცირიძისადმი მათ 
სპექტაკლებში მონაწილეობის მიღების შესახებ.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

372. კ. შათირიშვილის პირადი ხასიათის   წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

373. რუსთაველის სახელობის თეატრის ადმინისტრატორის, პ. კანდელაკის წერილი ნ. გოცირიძისადმი. 
ბოდიშს უხდის თეატრში მომხდარი გაუგებრობის გამო.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

374. ქ. ჩხიკვიშვილის წერილი ნ. გოცირიძისადმი. სთხოვს დახმარებას კონცერტის ჩასატარებლად.
 პირი: უ. ჩხეიძე, ვ. გოძიაშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

375. გ. ფრონისპირელის (ყიფშიძის) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
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376. გ. ფირუმიანის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ივანიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

377. ტ. რამიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
         ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. უთარიღო. 2 გვ.

378. ვასოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

379. ბორისის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

380. მ. ჭიაურელის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ს. ტოროშელიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

381.  დ. შველიძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი ბაქოში სახალხო თეატრალური წრის ჩამოყალიბების შე-
სახებ.

 პირი: დ. ძნელაძე, ჯაბაური, მ. დემურია[დემურიშვილი ].
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

382. ტ. რამიშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

383. ვ. გუნიას, დ. ჩხეიძის, ს. რომანიშვილის წერილი ნ. გოცირიძისადმი. სთხოვენ მონაწილეობა მიიღოს 
პიესაში “მსხვერპლი”.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

384. გ. ფირუმიანის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი. სთხოვს, მის მაგივრად ითამაშოს მიკიტნის როლი სპექ-
ტაკლში “ქრისტინე”.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

385. გ. საკანდელიძის, ნ. ნორაკიძის, კ. თელიას, ა. ჟღენტის, ვ. პაიჭაძის და კ. გაწერელიას წერილი ნ. 
გოცირიძისადმი. სთხოვენ ფოთში ჩასვლას და ერთ სპექტაკლში მონაწილეობას.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

386. უცნობი პირის წერილი ნ. გოცირიძისადმი, წარმოდგენის გამართვის შესახებ.
 პირი: გ. მაჩაბელი, კილოსანიძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

387. უცნობი პირის (გვარი არ იკითხება)  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

388. გ. ქუჩიშვილის ბარათი ნ. გოცირიძისადმი. ატყობინებს, რომ უგზავნის სკეტჩს “სომხური სცენა” 
საღამოზე წასაკითხად.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. დაზიანებული. 1 გვ.

389. შ. გომართელის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი საჩხერეში მისი მუშაობის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

390. ვ. მჭედლიშვილის მისალოცი წერილი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის საიუბილეო 
თარიღთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

391. ნ. გაბუნიას პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.
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392. ნ. გაბუნია-ცაგარელის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: სოლიაშვილი, შ. ხიდირბეგოვი, აბაშიძე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ.

393. კ. მესხის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

394. გ. დავითაშვილის პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

395. ე. ჩერქეზიშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

396. კ. შათირიშვილის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: ნეიმანი, მიკინი, კალაძე.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

397. ს. სვიმონიძის  წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

398. მაშოს და მაროს (გვარები მითითებული არ არის) მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1901 წ. 5 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

399. ს. სარაჯევის (სარაჯიშვილის) საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1903 წ. 2 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

400. საშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1904 წ. 6 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

401.  კოლიას (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1905 წ. 4 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

402. გიას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1905 წ. 9 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

403. უცნობი პირის (გვარი არ იკითხება) პირადი ხასიათის წერილი ნ. გოცირიძისადმი.
 1905 წ. 11 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

404. მ. შველიძის  წერილი (ღია ბარათი) ნ. გოცირიძისადმი.
 1907 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

405. საშას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1908 წ. 21 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

406. საშკას (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1909 წ. 2 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

407. პ. გოცირიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1909 წ. 25 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

408. ე. ანდრონიკაშვილის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1910 წ. 1 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

409. ს. ილარელის  ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1911 წ. 22 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
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410.  პ. გოცირიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1911 წ. 5 სექტემბერი. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

411.  პ. გოცირიძის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1911 წ. 31 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

412.  სოსოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1912 წ. 3 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

413.  მიშას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1912 წ. 9 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

414. გ. მუმლაშვილის წერილი (ღია საფოსტო ბარათი) ნ. გოცირიძისადმი.
 1912 წ. 12 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.

415. ი. გრიშაშვილის  ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1912 წ. 8 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

416. პ. გოცირიძის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1913 წ. 13 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

417.  პ. გოცირიძის  ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1913 წ. 25 იანვარი. ხელნაწერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

418. ი. გრიშაშვილის  ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 პირი: დ. კასრაძე.
 1913 წ. 27 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

419.  ვასოს (გვარი მითითებული არ არის) სააღდგომო მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1913 წ. 27 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.
 
420. პ. გოცირიძის პირადი  ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1913 წ. 8 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

421.  ფ. ძახოვის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1914 წ. 1 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსული ტრანსკრიფციით ოსურ ენაზე. 1 ც.

422. დ. როინაშვილის  ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1914 წ. 29 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

423. მსახიობ ალ. ყალიბეგაშვილის სააღდგომო მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1915 წ. 23 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

424. ლევანის (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1915 წ. 30 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

425. ი. ეკალაძის  წერილი (ღია საფოსტო ბარათი) ნ. გოცირიძისადმი.
 1918 წ. 5 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.

426. ქართველ მოსწავლე სცენისმოყვარეთა წრის “არნონის” გამგეობის სხდომის მოსაწვევი ბარათი ნ. 
გოცირიძისადმი.

 1919 წ. 6 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

427. თ. გოგოლაშვილის ღია ბარათი მისივე ფოტოთი ნ. გოცირიძისადმი. 
        1922 წ. 3 ივლისი. ხელნაწერი. 1 ც.
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428. ნ. გოცირიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი კოტესადმი (გვარი მითითებული არ არის).
 1925 წ. 4 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

429. ვიქტორის (გვარი მითითებული არ არის) ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 1928 წ. 22 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

430. ი. გრიშაშვილის პირადი ხასიათის წერილი (ღია ბარათი) ნ. გოცირიძისადმი.
 1931 წ. 3 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

431. ლევანის (გვარი არ იკითხება) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

432. გ. ბეროზაშვილის პირადი ხასიათის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

433. უცნობი პირის (გვარი არ იკითხება) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

434. მარგარიტას (გვარი მითითებული არ არის) საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

435. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

436. ვ. კრუტიკოვის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
  უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

437. კოლიას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

438. მიშას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

439. გ. ბორისოვის მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

440. უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

441.  გ. ხინის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

442. გ. მაჭავარიანის მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

443. არჩილის (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

444. აკ. ფაღავას პირადი ხასიათის ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

445. ი. ეკალაძის  ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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446. სვანიშვილების მისალოცი ღია ბარათი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. 2 გვ.

  სადარბაზო (სავიზიტო) ბარათები
 
447. თავად ა. მაჩაბლის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე თამარის (გვარი მითითებული არ არის) 

მოკლე ბინაწერია ნიკო გოცირიძის სახელზე.
 1914 წ. 14 თებერვალი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

448. ა. მაჩაბლის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე მოკლე მინაწერია ნ. გოცირიძის სახელზე.
 1914 წ. 14 თებერვალი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

449. ი. იმედაშვილის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე მინაწერია ნ. გოცირიძისადმი.
 1918 წ. 23 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

450. გ. თაზიშვილის სადარბაზო ბარათი, მეორე გვერდზე ნ. და გ. თაზიშვილების მისალოცია ნ. 
გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1921 წ. 28 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

451. ს. გოგოლაშვილის სადარბაზო ბარათი მეორე გვერდზე მინაწერით ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

452. მ. დემურიას სადარბაზო ბარათი, მეორე გვერდზე პირადი ხასიათის მინაწერით ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

453. გ. მუმლაძის სადარბაზო ბარათი მეორე გვერდზე მინაწერით ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

454. კ. ელიოზიშვილის სადარბაზო ბარათი მეორე გვერდზე მინაწერით.
 პირი: ვანო სარაჯიშვილი, კონსტანტინე ერისთავი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

455. გრიგოლ შაჰნაზაროვის სადარბაზო ბარათი, მეორე გვერდზე იოსებ გრიშაშვილის პირადი ხასიათის 
მინაწერი ნიკო გოცირიძისადმი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

456. კ. გაწერელიას სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე მისალოცია ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

457. ი. ცინცაძის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

458. ი. გრიშაშვილის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

459. ა. მაისურაძის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

460. დ. შველიძის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე საახალწლო მისალოცი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

461.  ლუკა ბაქრაძის სადარბაზო ბარათი, მეორე გვერდზე მინაწერია ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
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462. გ. ხიზანიშვილის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე პირადი ხასიათის მინაწერია ნ. გოცირიძი-
სადმი.

 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

463. მ. ქორელის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

464. კ. ხახანოვის (ხახანაშვილის) სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე მოკლე ბარათია ნ. გოცირიძი-
სადმი, ბოდიშს უხდის, რომ ვერ დაესწრება რეპეტიციას.

 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

465. ა. კავსაძის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე.

466. ნ. გოცირიძის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

467. ალ. წუწუნავას სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე საახალწლო მილოცვაა ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

468. ს. ფეფანოვის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე  მოკლე ბარათია ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

469. ი. საყვარელიძის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე მისი  მინაწერია ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

470. ი. გოგოლაშვილის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე არის მიმართვა ნ. გოცირიძისადმი, საზე-
იმო საღამოს ორგანიზებაში დახმარების შესახებ.

 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

471. ი. ჩიჩახოვის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზეა შ. გოცირელის მილოცვა ნ. გოცირიძისადმი 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

472. დ. მღებრიშვილის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე მინაწერია ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

473. მ. ჭიაურელის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

474. ტარუაშვილის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე მინაწერი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

475. ჯ. გველესიანის სადარბაზო ბარათი. გვერდზე სააღდგომო მისალოცი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 1 ც.

476. ი. ზარდალიშვილის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე საახალწლო მილოცვა ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

477. ი. სავენკოვის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე სააღდგომო მილოცვა.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

478. გ. ჯანდიერის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ფრანგულ ენაზე. 1 ც.

479. ელისაბედ (სოფიო) რომანაშვილის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.
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480. ა. ნარის სადარბაზო ბარათი. მეორე გვერდზე მოკლე მინაწერი ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

481.  ს. ივანიძის სადარბაზო  ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

482. ი. გვარამაძის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

483. შ. ქუჩუკაშვილის სადარბაზო ბარათი.
 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

484. ნ. გოცირიძის სადარბაზო ბარათი ქართული ქოროს გამგეობის დროს.
 უთარიღო. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 ც.

 
საიუბილეო მასალები

ნიკო გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 15 წლისთავი

485. სცენისმოყვარე გ. ფირუმიანის მისალოცი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 15 წლის-
თავთან დაკავშირებით გამართული ბენეფისის გამო.

 1911 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. ტუში. 1 გვ.

                           ნიკო გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 20 წლისთავი 

486. თბილისის კულტურულ-ტექნიკური სასწავლებლის ქართველ მოსწავლეთა ადრესი ნიკო გოცირი-
ძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1917 წ. 4 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. მაგარ ყდაში. გაფორმებული. 1 გვ.

487. ხარფუხის მამასახლისთა საბჭოს მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 20 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1917 წ. 4 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. მუყაო. 2 გვ.

488. მერვე მოძრავი სახელოსნოს ჯარისკაცების მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო 
მოღვაწეობის 20 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1917 წ. 4 თებერვალი. ხელნაწერი. ბ. მამაჯანოვის ხელმოწერით. ტუში. 2 გვ.

489. ხაშურის ქართული დრამატული წრის გამგეობისა და სცენისმოყვარეთა მისალოცი ადრესი ნ. გო-
ცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1917 წ. 4 თებერვალი. სტამბური. აკინძული. მაგარი ყდით. 1 ც.

490. ნაძალადევის სახალხო თეატრის გამგეობისა და ნაძალადევის ქართველ სცენისმოყვარეთა წრის 
მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1917 წ. 4 თებერვალი. ხელნაწერი. ტუში. 1 გვ.

491. რკინიგზის მთავარი სახელოსნოს მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 
20 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. 1 გვ.
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ნიკო გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავი

492. საქართველოს სსრ წითელი ჯვრის საზოგადოოების ცენტრალური კომიტეტის მილოცვა ნ. გოცი-
რიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1924 წ. 29 მარტი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ.

493. ალ. სუმბათაშვილი-იუჟინის სახელობის დრამატული დასის თანამშრომელთა მისალოცი ადრესი ნ. 
გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. მაგარი ყდა. ვლ. მესხეთელის, ალ. თაყაიშვილისა და ედიგაროვის 
ხელმოწერით. მელანი. 1 გვ.

494. რუსთაველის სახელობის თეატრის მომსახურე პერსონალის მისალოცი ნ. გოცირიძისადმი, მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით. ავტოგრაფებით.

 პირი: ალ. ქურციკაშვილი, ნ. ცინაურიძე, ა. ალექსანდრია, ალ. გაჩეჩილაძე, თ. ჭავჭავაძე, ე. გურგე-
ნიძე.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

495. კორპორაცია “დურუჯის” მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 
წლისთავთან დაკავშირებით. გაფორმებულია “დურუჯის” წევრთა ფოტოებითა და ავტოგრაფებით.

 1924 წ. 30 მარტი. 2 ც.

496. ზუბალაშვილების სახალხო სახლის მუშა-მოსამსახურეთა მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით. ავტოგრაფებით: გოცირელი, სიდამო-
ნიძე, იაშვილი, სარქისოვი, როდიმოვა, ხომასურიძე, ყიფიანი, რუხაძე, ნაბიჭვრიშვილი.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

497. ალ. მაისურაძის ქართველ სახალხო მომღერალთა გუნდის მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. ალ. მაისურაძისა და ჭკუასელის ხელმოწერით. ფანქარი. 1 ც.

498. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო მოწოდება.
 1924 წ. 30 მარტი. სტამბური. 1 ც. 2 გვ.

499. გ. ჯაბაურის მისალოცი სიტყვა და ლექსი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

500. ქუთაისის მუსიკალური ტექნიკუმის ადმინისტრაციის ოფიციალური წერილი ნ. გოცირიძისა და 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო კომიტეტისადმი მათ მიერ სა-
იუბილეოდ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ.

 1924 წ. 15 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. შტამპით. 1 გვ.

501. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლის მატიანე.
  1924 წ. 1 ც.

502. ქ. თბილისის კომუნალური წყალის მუშა-მოსამსახურეთა მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

503. მოსკოვის აკადემიური მცირე თეატრის მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღ-
ვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

504. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კომიტეტის მოწო-
დება. მე-4 გვერდზე აღნიშნულია, რომ ეს ეგზემპლარი გაეგზავნა ვ. სარაჯიშვილს.

 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.
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505. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კომიტეტის მოწო-
დება.

 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

506. თბილისის 21-ე შრომითი სკოლის 9 წლის მოსწავლის მ. ტაბლიაშვილის მილოცვა ლექსად ნ. 
გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

507. ქართული სახალხო თეატრის მოღვაწეთა მილოცვა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 
30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

508. ქართული აკადემიური დრამის თეატრის მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღ-
ვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 პირი: ვ. და ტ. აბაშიძეები, ნ. დავითაშვილი, ც. წუწუნავა, ნ. ჩხეიძე, ვ. სიდამონ-ერისთავი, ც. ამირე-
ჯიბი, ბ. გამრეკელი, მ. ქორელი, ალ. ჟორჟოლიანი, ა. ქიქოძე-აბაშიძე, პ. ჟორდანია, ა. თოხაძე, მ. 
გოგიაშვილი, ე. რუისპირელი, მ. ვარდიაშვილი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

509. სტალინის სახელობის ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისად-
მი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 პირი: იაშვილი, ფ. ლაცაბიძე, ს. დოლიძე, ი. ტორიკაშვილი, ვ. ბარბაქაძე.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

510. თბილისის 32-ე საშუალო სკოლის მოსწავლეთა სახელით გ. გოჩიაშვილის მისალოცი ნ. 
გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

511.  ნ. გოცირიძის საიუბილეო საღამოს გეგმა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

512. ნ. გოცირიძისთვის საიუბილეოდ მირთმეული საჩუქრების ჩამონათვალი, მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

ნიკო გოცირიძის  სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავი

513. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის ოფიციალური მიმართვა საზოგადოებისადმი 
ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღნიშვნის შესახებ.

 პირი: დ. ანთაძე, თ. ჭავჭავაძე, დ. ჩხეიძე, ი. გვინჩიძე, მ. სარქისოვი.
 1933 წ. 2 ნოემბერი. ნაბეჭდი. შტამპით. 2 გვ.

514. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის ადმინისტრაციის ოფიციალური მიმართვა 
კულტურის სამინისტროსადმი ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღნიშვნის შე-
სახებ.

 პირი: დ. ანთაძე, თ. ჭავჭავაძე, უ. ჩხეიძე, ი. გვინჩიძე, ა. სარქისოვი.
 1933 წ. 10 ნოემბერი. ნაბეჭდი. შტამპით. 2 გვ.

515. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის საიუბილეო კომისიის წევრთა მიმართვა 
განათლების სახალხო კომისრრისადმი ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის 
აღსანიშნავად რესპუბლიკური საიუბილეო კომისიის შექმნის შესახებ.

 პირი: დ. ანთაძე, თ. ჭავჭავაძე, დ. ჩხეიძე, ი. გვინჩიძე, ა. სარქისოვი.
 1933 წ. ნაბეჭდი. შტამპით. 1 გვ.
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516. გ. ფირუმიანის მილოცვა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის გამო.
 1934 წ. 27 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ.

517.  ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის საიუბილეო კომისიის წევრთა სია.
 1934 წ. 27 თებერვალი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

518. ტ.ს.ო.კ-ის პრეზიდიუმის მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1934 წ. 27 თებერვალი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

519. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო კომისიის წევრთა 
სია.

 1934 წ. 27 თებერვალი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

520. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი მ. კამკამიძის სიტყვა, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით,

 1934 წ. 28 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

521. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის საიუბილეო საღამოს საორგანიზაციო კომისიის მი-
მართვა მონაწილეებისადმი.

 1934 წ. 28 მარტი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

522. ბაქოს ქართული თეატრის კედლის გაზეთი ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1934 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

523. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის საიუბილეო ღონისძიებების გეგმა.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

524. თბილისის რუსული დრამატული თეატრის კოლექტივის მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. თეატრის მსახიობთა ხელმოწერით. ტუში. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

525. ცეკავშირის პრეზიდიუმისა და მუშა-მოსამსახურეების მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი. მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

526. სტალინის სახელობის ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის სახარატო საამქროს მუშების მისა-
ლოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

527. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის მილოცვა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 
40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. დაზიანებული. 1 გვ.

   ნიკო გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 50  წლისთავი

528. სტალინის სახელობის ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის მუშათა მისალოცი სიტყვა ნ. გოცირი-
ძის სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.

ნიკო გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავი

529. საქართველოს პროფკავშირების რესპუბლიკური კომიტეტის მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისად-
მი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. ხავერდის ყდაში. 2 გვ.
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530. თბილისის სანკულტურის თეატრის კოლექტივის ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვა-
წეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. დერმატინის ყდაში. 2 გვ.

531. საქართველოს პროფკავშირების რესპუბლიკური კომიტეტის მისალმება ნ. გოცირიძისადმი, მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

532. სტალინის სახელობის ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის კოლექტივის სახელით გ. კაჭკაჭიშვი-
ლის მისალმება ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

533. ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირების რესპუბლიკური კომიტეტის მისასალმებელი სიტყვა ნ. გო-
ცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის გამო.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

534. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის პროგრამა ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწე-
ობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. სტამბური. ჩასწორებულია ხელით. მელანი. 3 ც.

535. თბილისის სანკულტურის თეატრის მისალმება ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. დერმატინის ყდაში. 2 გვ.

536. ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირების რესპუბლიკური კომიტეტის მისალოცი ადრესი ნ. გოცირი-
ძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მხატვრულად გაფორმებული. ტუში. დერმატინის ყდაში. 1 ც.

537. ე. ჩერქეზიშვილის მისალოცი ნ. გოცირიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავში-
რებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. ე. ჩერქეზიშვილის ხელმოწერით. გუაში. ტუში. მელანი. 1 გვ.

538. შ. რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტ-
თა მისალოცი ადრესი ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირე-
ბით.

 1948 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. გუაში. ტუში. 1 ც.

539. სტალინის სახელობის ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის კოლექტივის სახელით გ. კაჭკაჭიშვი-
ლის მისალოცი სიტყვა ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის გამო.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

540. სტალინის სახელობის ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის კოლექტივის ადრესი ნ. გოცირიძი-
სადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. გუაში. ტუში. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 ც.

541.  ნ. გოცირიძის  სამადლობელი სიტყვა მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის აღსანიშნავ საღა-
მოზე.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 ეგზ. 2 გვ.

542. საქართველოს სსრ თეატრალური საზოგადოების მისალმება ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო 
მოღვაწეობის 60 წლისთავის გამო.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

543. გ. ფირუმიანის მისასალმებელი სიტყვა ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.



106

544. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის მისალოცი ნ. გოცირიძისადმი, 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის გამო.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 ეგზ. 4 გვ.

545. საქართველოს სსრ თეატრალური საზოგადოების მისასალმებელი სიტყვა ნ. გოცირიძისადმი, მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

546. შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის კოლექტივისა და თეატრალური ინსტიტუტის პროფესორ-
მასწავლებელთა მისალმება ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის გამო.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

547. საქართველოსს სსრ თეატრალური საზოგადოების ადრესი ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღ-
ვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. ნაჭრის ყდაში. 2 გვ.

548. კ. მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის მილოცვა ნ. გოცირიძისადმი 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

549. ნ. გოცირიძის სამადლობელი სიტყვა მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლის იუბილესთან დაკავშირე-
ბით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

550. შ. რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტ-
თა მილოცვა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.

551.  სომხური სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის სახელით გ. ფირუმიანის მისალოცი სიტყვა ნ. გოცი-
რიძის სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის გამო.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.

ნიკო გოცირიძის სამაგიდო კალენდრები ყოველდღიური ჩანაწერებით

552. სამაგიდო კალენდარი ნ. გოცირიძის შენიშვნებითა და ჩანაწერებით. 
 1928 წ. სტამბური. 315 გვ.

553. სამაგიდო კალენდარი ნ. გოცირიძის შენიშვნებითა და ჩანაწერებით.
 1929 წ. სტამბური. 315 გვ.

554. სამაგიდო კალენდარი ნ. გოცირიძის შენიშვნებითა და ჩანაწერებით.
 1930 წ. სტამბური. 315 გვ.

555. სამაგიდო კალენდარი ნ. გოცირიძის შენიშვნებითა და ჩანაწერებით.
 1931 წ. სტამბური. 315 გვ.

556. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით.
 1932 წ. 1 იანვრიდან 30 დეკემბრამდე. სტამბური. ქართულ, რუსულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და 

უკრაინულ ენებზე. 365 გვ.

557. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით.
 1933 წ. 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. სტამბური. 366 გვ.

558. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით.
 1934 წ. 3 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 360 გვ.
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559. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით.
 1935 წ. 15 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. სტამბური. რუსულ ენაზე.

560. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით.
 1936 წ. 13 იანვრიდან 20 დეკემბრამდე. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 254 გვ.

561.  ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით.
 1937 წ. 1 იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. სტამბური. 367 გვ.

562. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით.
 1938 წ. 5 იანვრიდან 30 დეკემბრამდე. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 364 გვ.

563. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი. შენიშვნები და ჩანაწერები გაკეთებულია ნ. გოცირიძის მიერ.
 1939 წ. სტამბური. 315 გვ.

564. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე შენიშვნებითა და ჩანაწერებით.
 1940 წ. სტამბური. 315 გვ.

565. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით და შენიშვნებით.
 1941 წ. სტამბური. 315 გვ.

566. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებითა და შენიშვნებით.
 1942 წ. სტამბური. 315 გვ.

567. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე შენიშვნებითა და ჩანაწერებით.
 1944 წ. სტამბური. 315 გვ.

568. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე შენიშვნებითა და ჩანაწერებით.
 1945 წ. სტამბური. 315 გვ.

569. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებითა და შენიშვნებით.
 1946 წ. სტამბური. 315 გვ.

570. ნ. გოცირიძის სამაგიდო კალენდარი მისივე ჩანაწერებით და შენიშვნებით.
 1947 წ. სტამბური. 313 გვ.

ლექსები
 
571.  ნიკო გოცირიძის ლექსი მიძღვნილი ელისაბედ ჩერქეზიშვილისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

572. იოსებ გრიშაშვილის ნიკო გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი “არ შეგცივდეს”.
 1924 წ. 27 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

573. მუშა “ჩიჟიკას” ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. ტუში. 1 გვ.

574. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი შაქრო ნავთლუღელის (კირაკოზოვის) ლექსი მისი სასცენო მოღვა-
წეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

575. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ზ. ზემოხანდაკელის ლექსი, მსახიობის სასცენო მოღვაწეობის 30 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1924 წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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576. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი უცნობი ავტორის ლექსი.
 1924 წ. 22 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

577. ვ. გაფრინდაშვილის, პ. კობახიძის, კ. ფეოდოროშვილის მილოცვა ლექსად ნ. გოცირიძისადმი, მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1934 წ. 27 თებერვალი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 1 გვ.

578. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი მ. კამკამიძის ლექსი მსახიობის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1934 წ. 28 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

579. კ. გეწაძის ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი მსახიობის სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავის 
აღსანიშნავად.

 1943 წ. 10 ივნისი. ხელნაწერი. ტუში. 4 გვ.

580. ერთგული მაყურებლის მიერ ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი, მსახიობის სასცენო მოღვაწე-
ობის 60 წლისთავის გამო.

 1948 წ. 30 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

581. სამხრეთ ოსეთის კულტურის მუშაკთა მისალმება-ლექსი მიძღვნილი ნ. გოცირიძისადმი, მსახიობის 
სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 ეგზ. 2 გვ.

582. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი სამხრეთ ოსეთის ხელოვნების მუშაკებისგან სასცენო მოღვა-
წეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

583. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი უცნობი ავტორის ლექსი, მსახიობის სასცენო მოღვაწეობის 60 
წლისთავის გამო.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

584. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი უცნობი ავტორის ლექსი “ნ. გოცირიძეს”.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.

585. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი. ავტორი ნ. ხატისკაცი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

586. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი. ავტორი მითითებული არ არის.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

587. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი. ავტორი ჩარხიშვილი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

588. უცნობი ავტორის ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.

589. ნ. გოცირიძისადმი მიძღვნილი ლექსი. ავტორი ნ. ხატისკაცი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

მასალები ნიკო გოცირიძის შესახებ

590. ძველი სცენისმოყვარის, დ. მელიაშვილის ჩანაწერი: “დიალოგი მოსკოვის საკავშირო ოლიმპიადი-
დან დაბრუნებულ ნ. გოცირიძესთან”.

 1930 წ. 10 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.



109

591. შ. დადიანი ნ. გოცირიძის შესახებ.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 10 გვ.

592. გ. ბუხნიკაშვილის მოგონება ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავის საიუბილეო საღა-
მოს შესახებ.

 პირი: ა. ჩხარტიშვილი, შ. გოცირელი, აკაკი ხორავა, დიმიტრი ჯანელიძე, აკაკი ვასაძე, გ. თავზიშ-
ვილი, შალვა დადიანი, გ. ბუხნიკაშვილი, კაჭკაჭიშვილი, ეკატერინა სატინა, გ. ფირუმიანი, თამარ 
ციციშვილი, მიქელაძე, მახარაძე, ვ. ნინიძე, ს. ჩაბიევა, თამარ ჭავჭავაძე, ნ. ხატისკაცი, ი. გვინჩიძე, 
ვასო გოძიაშვილი, აკაკი კვანტალიანი, ა. გომელაური.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.

პროგრამები

593. თბილისის სახალხო თეატრის სცენისმოყვარეთა სპექტაკლის, “ყომარბაზის ცხოვრება” აფიშა. ავ-
ტორი ს. ბაჯიაშვილი.

 1907 წ. 23 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.

594. ქარელში გამართული სპექტაკლის, “ხანუმას” პროგრამა.
 1910 წ. 17 ივლისი. სტამბური. 1 ც.

595. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავის აღმნიშვნელი საიუბილეო საღამოს პროგრამა.
 1924 წ. 6 აპრილი. სტამბური. 1 ც.

596. ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის იუბილეს პროგრამა.
 1934 წ. 27 თებერვალი. სტამბური. 1 ც.

597. ბაქოს ქართულ თეატრში ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი წარ-
მოდგენის, “ხანუმას” პროგრამა.

 1934 წ. 29 აპრილი. სტამბური. 1 ც.

598. ბაქოს ქართულ თეატრში გამართული ნ. გოცირიძის სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსა-
ნიშნავი საიუბილეო წარმოდგენის, “ხანუმას” პროგრამა.

 1933-1934 წ. წ. სეზონი. სტამბური. 1 ც.

მოსაწვევი ბარათები

599. ნაძალადევის სცენისმოყვარეთა წრის გამგეობის მოსაწვევი ბარათი ნ. გოცირიძისადმი განახლე-
ბული თეატრის კურთხევაზე დასასწრებად.

 1912 წ. 29 იანვარი. სტამბური. 1 ც.

600. რუსთაველის სახელობის თეატრის დირექტორის, აკაკი ვასაძის მოსაწვევი ნ. გოცირიძისადმი ვ. 
დარასელის პიესის, “კიკვიძის” გასინჯვაზე დასასწრებად.

 პირი: ნემიროვიჩ-დანჩენკო.
 1941 წ. 9 ნოემბერი.  ბლანკი.  ნაბეჭდი.1 გვ.

601.  ქართული დრამატული საზოგადოების თავმჯდომარის, ი. გედევანიშვილის მოსაწვევი ნ. გოცირი-
ძისადმი გამგეობის კრებაზე დასასწრებად.

 უთარიღო. სტამბური. 1 ც.

დეპეშები

602. ვ. ურუშაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1917 წ. 3 თებერვალი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
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603. ეფემია მესხისა და ბაბო გამრეკელი-თორელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო 
მოღვაწეობის 20 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ფანქარი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

604. შველიძისა და თედეშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

605. ჭელიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 წლისთავთან დაკავ-
შირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

606. ნ. ჭანკვეტაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

607. ა. ბებურიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 20 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

608. ბათუმის აკადემიური დასის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 30 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

609. ზარდალიშვილისა და თუთბერიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

610. ხაშურის რკინიგზის მუშათა კლუბის დრამატული წრის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ.

611.  ერევნის სახელმწიფო თეატრის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 
30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

612.  რკინიგზის დეპოს მშრომელთა მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 
30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

613.  ქუთაისის მუსიკალური ტექნიკუმის თანამშრომელთა მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

614.  ნ. კილარჯიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი შემოქმედების 30 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

615. ი. ოსიპოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

616.  ნ. მატარაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

       უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
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617.  ვ. ჭიჭიხაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

        უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი.  1 ც.

618.  კოსტავას მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

619.  ა. არაბიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

620. ვ. კაბელინის, მ. მდივნის, ტ. აბაშიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვა-
წეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

621.  ნაპოლეონის (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო 
მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც. 2 გვ.

622. ქ. სხივიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

623. ნ. ამირაღოვის მისალოცი  დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.

624. ვ. დავიდოვას, გოცირიძის, დ. ანდღულაძის, მ. ღვამიჩავას, მჭედლიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცი-
რიძისადმი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

625. ზუგდიდის თეატრის კოლექტივი მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 
40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

626. “კომბალტრეხტის” სახუმარო მისალოცი დეპეშა აჩალუკისადმი (ნ. გოცირიძე), მისი სასცენო მოღ-
ვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

627. ს. ამაღლობელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.

628. ჭიათურის თეატრის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

629. ქუთაისის სახელმწიფო თეატრის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

630. ლოხოვისა და ძახლოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.



112

631.  ვ. დავიდოვას, დ. ანდღულაძის, მჭედლიძის, დ. გამრეკელის, მ. ღვამიჩავას მისალოცი დეპეშა ნ. 
გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.

632. სობინოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

633. ნ. ჩხეიძის და მ. ქორელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

634. მოსკოვის ვახტანგოვის სახელობის თეატრის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

635. ფრანგიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

636. ლენინგრადის აკადემიური თეატრის მსახიობის, ჩიკვაიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

637. ბერეზელის, კრუშელნიკის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

638. კ. გრძელიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც. 2 გვ.

639. სომხეთის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო 
მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

640. გ. დავითაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

641.  მ. ლობჟანიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

642. ფოთის მუშათა თეატრის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც. 2 გვ.

643. სომხური თეატრის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 
40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

644. აკ. ფაღავას მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
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645. პ. ირეთელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

646. ვაჩნაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავ-
შირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

647. თელავის  სახელმწიფო თეატრის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

648. ზარდალიშვილისა და თუთბერიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

649. აბელიანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

650. ბერსენევის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

651. ველისციხის თეატრის დირექტორის, დარისპანაშვილისა და რეჟისორ ამირანიძის მისალოცი დეპე-
შა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 2 გვ.

652. ა. ტაიროვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

653. ჭიათურის თეატრის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

654. ხახანაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც. 2 გვ.

655. ფ. რადოლინის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

656. ე. ანდრონიკაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

657. გ. გოკიელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

658. ს. მებურიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 2 გვ.
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659. გ. ჟურულის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

660. გოჩიაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

661. გ. ბააზოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

662. ი. დონაურის, ს. ჭელიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 40 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

663. საგარეჯოს კულტურის სახლის დირექციისა და დრამატული კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ნ. 
გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 21 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც. 3 გვ.

664. ალ. თაყაიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 27 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

665. ქუთაისის მუსიკალური სასწავლებლის თანამშრომელთა სახელით საყვარელიძის მისალოცი დეპე-
შა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 28 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

666. ნ. რუსიეშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

667. გ. მრავლაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

668. შედანიას, მდივნის, თევზაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

669. არტემ და მარი ბეროიანების მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

670. მ. მაცაკის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

671. დონაურის, ჭელიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

672. ჟ. სახუკაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.



115

673. პაარეს მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავ-
შირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

674. უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

675. აბაშიძის, კახნიაშვილის, ივერიელის, ლოლაძისა და კალანდარიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცი-
რიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

676. უცნობი პირის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

677. ი. იმედაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

678. აფხაზეთის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის, ჭელიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, 
მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

679. თეატრალური ინსტიტუტის თანამშრომელთა სახელით აკ. ხორავას და აკ. ფაღავას მისალოცი 
დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

680. ლ. ესაკიას, ი. ნატროშვილის, ი. გურამიშვილის, კ. კალაძის, გ. მანჯგალაძის, კ. ძიძიგურის, დ. ჯა-
ნელიძის, ა. გველესიანის, დ. ძიგუას მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

681.  ნ. ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

682. თელავის სახელმწიფო თეატრის თანამშრომელთა მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სას-
ცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

683. ნ. საბაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სამსახიობო მოღვაწეობის 50 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 2 გვ.

684. უ. ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სამსახიობო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

685. ფრანგიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

686. თ. ჩიქოვანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1943 წ. 3 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
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687. ნემიროვიჩ-დანჩენკოს, კაჩალოვის, ო. კნიპერ-ჩეხოვის, ლეონიდოვის, მოსკვინის, თარხანოვის 
მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

688. იაბლოჩკინას, გრიგორიევის, დალცევის, კრიჟიცკის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
689. ო. გულაკიანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 

დაკავშირებით.
 1948 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.
 
690. ფრანგიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 

დაკავშირებით.
 1948 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

691.  შარიას მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავ-
შირებით.

 1948 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

692. შერაზადიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1948 წ. 25 მაისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც. 3 გვ.
 
693. ლ. გოკიელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის მოღვაწეობის 60 

წლისთავთან დაკავშირებით.
 1948 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

694. გ. ჯანიბეკიანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.
 
695. ჩაბანენკოს მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-

კავშირებით.
 1948 წ. 26 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

696. პატორჟინსკის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 26 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

697. კორკინის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1948 წ. 27 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

698. კრუშელნიცკის, მარიამენკოს, სერდიუკის, რადჩუკის, ჩისტიაკოვას, პეტროვას, ფედორეცოვის მი-
სალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 27 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.

699. ბერსენევის და გიაცინტოვას მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 28 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

700. შაჰაზიზოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 28 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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701.  ა. ტუგანოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 28 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

702. დუმბაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1948 წ. 28 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

703. ლებედევის, ბესპალოვის, პეტროსიანის, პიმენოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სას-
ცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 28 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

704. დავიდოვას, გამრეკელისა და მჭედლიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღ-
ვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

705. ტაიროვისა და ბოგატირიოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 
60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

706. ფრანგიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.

707. მ. ჭიაურელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

708. ს. მელიქსენიანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1948 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

709. სამხრეთ ოსეთის კულტურის მოღვაწეთა მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღ-
ვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 29 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
 
710. ო. კნიპერ-ჩეხოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 

წლისთავთან დაკავშირებით.
 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

711.  ბიულ-ბიულის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

712.  მესხეთის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის სახელით მეძმარიაშვილის, ზამბახიძისა და 
ხუციშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

713.  ო. კნიპერ-ჩეხოვის, კაჩალოვის, თარხანოვის, კედროვის, მესხეთელის, პრუდკინის, სტანცინის, რ
ის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.
 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

714.  ო. გულაკიანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.
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715.  პ. და ს. ჯათიევების მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლის-
თავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

716.  დ. ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

717.  პოკროვსკის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.

718.  ვარძელაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიზისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

719.  ინასარიძის, ჯინჭარაძის, ხუხაშვილის, კუხალეიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი 
სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

720. ოდიშარიას მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

721. ო. და თ. ჟვანიების მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისასდმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთა-
ვის გამო.

 1948 წ. 30 მაისი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

722. გ. გაბუნიას მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

723. ა. ბახრუშინის სახელობის თეატრალური მუზეუმის თანამშრომელთა სახელით პრიბილსკის მისა-
ლოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

724. მახარაძის თეატრის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწე-
ობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

725. მ. მეძმარიაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1948 წ. 30 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

726. პროფესორ ზანდუკელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 
წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

727. ნ. ჩხეიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

728. მედეას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვა-
წეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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729. საქართველოს რადიოკომიტეტის კოლექტივის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო 
მოღვაწეობის 60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.
 
730. დ. ძნელაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 

დაკავშირებით.
 1948 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

731. ოხლოპკოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

732. გ. მრავლაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან 
დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

733. ა. ომიაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. 1 ც.

734. ლ. კაგანოვიჩის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის სახელით 
კ. ვაისერმანისა და ნ. მარშაკის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი სასცენო მოღვაწეობის 
60 წლისთავთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

735. ი. ზურაბიშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

736. ვ. სოლოღაშვილის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავ-
თან დაკავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

737. მალაევის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობის 60 წლისთავთან და-
კავშირებით.

 1948 წ. 31 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

738. შ. გომართელის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

739. ვ. ურუშაძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

740. შ. სოსლანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი, უსურვებს შემოქმედებით გამარჯვებებს.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

741.  აბრამიშვილის, ვაჩნაძის, ქორელის, აბესაძის, გოგიაშვილის, ხომასურიძის მისალოცი დეპეშა ნ. 
გოცირიძისადმი საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

742. არმენიანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძის და თ. ჭავჭავაძისადმი მაღალი სახელმწიფო ჯილდოს 
მიღების გამო.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

743. შ. დადიანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი სახალხო არტისტის წოდების მინიჭებასთან და-
კავშირებით.

 [1949].  ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
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744. ჟ. და ს. ტუგანოვების მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

745. შავგულიძის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.
 
746. პ. ნებუტოვის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

747. ბერეჟიანის მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი მისი ორდენით დაჯილდოებასთან დაკავშირე-
ბით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 ც.

748. რუსიკოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი საიუბილეო თარიღ-
თან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

749. ი. გრიშაშვილის დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 ც.

750. შალიკოს (გვარი მითითებული არ არის) პირადი ხასიათის დეპეშა ნ. გოცირიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

ნიკო გოცირიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული მასალები

751. ნიკო გოცირიძის გარდაცვალების მოწმობა დამზღვევ სალაროში წარსადგენად.
 1949 წ. 23 ივლისი. სტამბური. შევსებული ხელით. მელანი. 1 გვ.

752. საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფრო-
სის, ი. დოლიძის ბრძანება ნ. გოცირიძის დამკრძალავი კომისიის შექმნის შესახებ.

 პირი: შ. ბუაჩიძე, აკ. ხორავა, აკ. ვასაძე, ა. ჩხარტიშვილი, შ. ღამბაშიძე, ვ. ნინიძე, შ. დადიანი, ნ. 
ჩხეიძე, ა. ბეროიანი, ალ. თაყაიშვილი, გ. ბუხნიკაშვილი.

 1949 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.

753. ნ. გოცირიძის გარდაცვალების მოწმობა.
  1949 წ. 26 ივლისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. შევსებული ხელით. მელანი. 1 ც.

754. გ. ფირუმიანის სამგლოვიარო სიტყვა ნ. გოცირიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით.
 1949 წ. 28 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

755. ნ. გოცირიძის ნეკროლოგი.
 1949 წ. ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.

756. ნ. გოცირიძის ნეკროლოგი.
 პირი: ნ. გაბუნია, მ. საფაროვა, კ. ყიფიანი, ვ. აბაშიძე, კ. მარჯანიშვილი.
 [1949]. ნაბეჭდი. 4 გვ.

757. ნ. გოცირიძის ნეკროლოგი.
 [1949]. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 2 ეგზ. 13 გვ.

758. ნ. გოცირიძის ნეკროლოგი.
 [1949]. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 9 გვ.
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759. მაჩაიძის სამგლოვიარო სიტყვა ნ. გოცირიძის დაკრძალვაზე.
 [1949]. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

სამგლოვიარო დეპეშები ნიკო გოცირიძის გარდაცვალების გამო

760. ლებედევის, ბესპალოვის, პიმენოვის, პერმირუმოვას სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილისადმი ნ. 
გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

761.  დ. თაყაიშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირიძისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

762. ბავშვთა ცენტრალური თეატრის სახელით შაჰაზიზოვის, პიჟოვის, საჟინის, ვორონოვის სამძიმრის 
დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების 
გამო.

 1949 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

763. ვ. ძიძიგურის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

764. რუხაიას სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის 
გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

765. პოკროვსკის, დალცევის სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების 
გამო.

 1949 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

766. გ. მრავლაძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

767. კ. გეწაძის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

768. ლ. ყურულაშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1950 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

769. ა. ჭიჭინაძის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

770. ბენანოვას და ანდრონიკაშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვა-
ლების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

771.  ბ. რამიშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

772. ალ. ვერულეიშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

773. ნიკას და თეზიკოს (გვარები მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
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774. შურას და მინას (გვარები მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირი-
ძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

775. ქ. სხივიშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

776. სამხრეთ ოსეთის ხელოვნების განყოფილების გამგის, ჩაბიევას სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილი-
სადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

777. აზერბაიჯანული თეატრის დირექტორის, ისკანდეროვის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახე-
ლობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

778. აბაშიძის, ფრანგიშვილის, ნუცუბიძის, ცომაიას სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილისადმი, ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

779. სტალინირის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის, პატარიძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრის დირექტორის ა. ჩხარტიშვილისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

780. თელავის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის, აფხაზავას სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილისადმი 
ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

781.  ლ. დიასამიძის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

782. შაპოვალოვის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

783. გ. სუნდუკიანის სახელობის თეატრის დირექტორის, გულაკიანის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

784. ფრანგიშვილის სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

785. შ. ინასარიძის სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

786. მ. და ა. ბეროიანების სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექტორის, ა. 
ჩხარტიშვილისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

787. ენუქიძის, ოქროსცვარიძის, სონღულაშვილის, ღუნაძის, ვერულეიშვილის, ქულორდავას, ქიტიაშ-
ცილის, ზალდასტანიშვილის, სავანელის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარ-
დაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

788. ს. ჟორჟოლიანის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
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789. აკ. ფაღავას სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. 
გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 პირი: შ. გოცირელი.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

790. ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის კოლექტივის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახე-
ლობის თეატრის კოლექტივისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

791.  მოსკოვის სამხატვრო თეატრის კოლექტივის სახელით ფლიაგინის, კედროვის, პრუდკინის, გრი-
ბოვის, დოროხინის, ნეჟნის, მიხალსკის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის 
კოლექტივისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.     

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

792. ვ. ბალანჩივაძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გო-
ცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

793. თ. ჭავჭავაძის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 26 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

794. ე. კაზაკოვას სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

795. ცუგას (გვარი მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაც-
ვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

796. ვერა და ვახტანგ სოლოღაშვილების სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაც-
ვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

797. ე. დონაურის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

798. ჟ. სოლოღაშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

799. გ. სუხიშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

800. ჩარკვიანის, აფაქიძის, ომიაძის, ერემაშვილის, ვლადიმერაშვილის, ქოიავას, ჯაფარიძის სამძიმრის 
დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების 
გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

801.  ოვანესიანის, ბორიანის, დავთიანის სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილისადმი ნ. გოცირიძის გარ-
დაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც

802. ს. ჭელიძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის
 კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

803. აზერბაიჯანის ხელოვნების მუშაკთა სახელით ბაგირ ზადეს სამძიმრის დეპეშა ა. ჩხარტიშვილისად-
მი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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804. აფხაზეთის ხელოვნების მუშაკთა სახელით: ქურდიანის, ჭელიძის, ჭედიას სამძიმრის დეპეშა ა. 
ჩხარტიშვილისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც. 2 გვ.
 
805. შ. გაბესკირიას სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცი-

რიძის გარდაცვალების გამო.
 1949წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

806. ე. თალაკვაძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლქტივისადმი, ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

807. ს. მებურიშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

808. ლანჩხუთის თეატრის კოლექტივის სამძიმრის დეპეშა დამკრძალავი კომისიის თავმჯდომარის, დო-
ლიძისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

809. მ. მეძმარიაშვილის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. 
გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

810.  მესხეთის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის სახელით მეძმარიაშვილის, ზამბახიძისა და სვანი-
ძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარ-
დაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

811.  სიღნაღის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის, ყარალაშვილის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის 
სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

812.  მ. თარხნიშვილის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. 
გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

813.  მ. და თ. თარხნიშვილების სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივი-
სადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

814.  ახალციხის სომხური თეატრის დირექტორის, ელიბეკიანის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სა-
ხელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

815.  ნ. ჩხეიძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირი-
ძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

816.  ვ. ჩხიკვაძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი, ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

817. ს. თაყაიშვილის, თ. თეთრაძის, ს. ჟორჟოლიანის, ვ. გოძიაშვილის, კ. კვანტალიანის, ა. გომელა-
ურის, გ. შავგულიძის, ა. სიხარულიძის, ი. მათიაშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირიძისადმი ნ. 
გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 27 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც. 
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818.  ს. ყიფშიძის, ი. ცინცაძის, დ. ჯავახიშვილის, ქ. სირაძის, ა. ქართველიშვილის, ვ. ყიფშიძის, კ. ბერი-

ძის, ა. ნეიმანის, ვ. პოლუმორდვინოვის, ს. ხუციშვილის სამძიმრის დეპეშა დოლიძისადმი, ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც. 
 
819.  ლამარას (გვარი მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარ-

დაცვალების გამო.
 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

820. ლიკას და თეზიკოს (გვარები მითითებული არ არის) სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

821.  ი. ზაალიშვილის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

822. კ. სვანაძის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

823. ლალა და ელენე ოდიშარიას სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი, ნ. გოცირიძის გარდაცვალების 
გამო.

 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

824. ქ. ბაქრაძის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

825. ოდიშარიას სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირი-
ძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

826. პ. კანდელაკის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

827. ე. ნინოშვილის სახელობის მუზეუმის დირექტორის, მ. ვადაჭკორიას სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშ-
ვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
 
828. ნ. დავითაშვილის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი, ნ. გო-

ცირიძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

829. მახარაძის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივის სახელით ს. ახალაძის, ლ. მალაზონიას, ს. ხურცი-
ძის, ი. გორონიძის, რ. ლომინაძის, გოლიაძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატ-
რის კოლექტივისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც. 

830. ნ. ვაჩნაძის, შ. ბერიშვილის, კ. დაუშვილის, კ. ანდრონიკაშვილის, ჩ. ჩხეიძის, ნ. აბაშიძის, ტ. ბარამი-
ძის, ვ. ნინუას სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცი-
რიძის გარდაცვალების გამო.

 1949 წ. 28 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც. 
 
831.  უ. ჩხეიძის სამძიმრის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის კოლექტივისადმი ნ. გოცირი-

ძის გარდაცვალების გამო.
 1949 წ. 29 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.
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832. ი. დონაურისა და ს. ჭელიძის სამძიმრის დეპეშა შ. გოცირელისადმი ნ. გოცირიძის გარდაცვალების 
გამო.

 უთარიღო. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

სხვადასხვა

833. ა. გოცირიძის მიერ ა. ბულათოვისადმი მიძღვნილი ალბომი ცნობილი პოეტების ლექსებით.
 1886 წ. 5 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 140 გვ.

834. კუპლეტები ოპერეტა “ბოკაჩიოდან”–“მსურს საქვეყნოდ განვაცხადო”. ნოტები. ავტორი მითითე-
ბული არ არის.

 1908 წ. 24 იანვარი. ხელნაწერი. ტუში. 2 გვ.

835. აკაკის სამგლოვიარო დღის ბარათი.
 1915 წ. 8 თებერვალი. სტამბური. 2 გვ.

836. რუსული დრამატული წრის მანდატი თ. ნასიძისა და ხ. სულთანიშვილის სახელზე ნ. გოცირიძის 
საიუბილეო საღამოზე დასასწრებად.

 1924 წ. 29 მარტი. ხელნაწერი. ტუში. ბეჭედდასმული. 1 გვ.

837. სახელმწიფო კონსერვატორიის გამგეობის წევრის, კ. ფოცხვერაშვილის  წერილი კომისრისადმი 
ავადმყოფობის გამო ნ. გოცირიძის იუბილეზე გამოუცხადებლობის შესახებ.

 1924 წ. 30 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.

838. ნ. გოცირიძის პორტრეტი. ფოტოასლი. მხატვარი კ. ჭანკვეტაძე.
 1929 წ. 9X12. 1 ც.

839. “საქხორცმრეწვტრესტის” მმართველის, ლიცინოვის მიერ ხელმოწერილი მანდატი, მანჯგალაძისა 
და ყუბანეიშვილის დელეგირების შესახებ ნ. გოცირიძის საიუბილეო საღამოზე.

 1934 წ. 27 თებერვალი. ნაბეჭდი. სატიტულო ფურცელი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

840. ვოდევილი “ძველ სასამართლოში”. ავტორი ა. ცაგარელი. გადაწერილია ბ. გამრეკელის მიერ.
 1935 წ. 6 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 41 გვ.

841.  შ. გოცირელის “თავდაცვა ავიაქიმის” (თავდაცვისა და საავიაციო ქიმიური მშენებლობის დამხმარე 
საზოგადოების) საწევრო ბილეთი.

 1938 წ. 20 ოქტომბერი. სტამბური. შევსებული ხელით. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.

842. ა. მეგრელიძის განცხადება ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსისადმი კ. ფოცხვერაშვი-
ლის სიმღერის “ვაშა ბელადს” შესახებ; აქვეა ამონაწერი საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის 
გამგეობის სხდომის ოქმიდან კ. ფოცხვერაშვილის იმავე სიმღერის შესახებ.

 1940 წ. 21 სექტემბერი. ნაბეჭდი. ასლი. 2 გვ.

843. “მრავალჟამიერ”. ნოტები. ჩაწერილია ქ. ოქროპირიძის მიერ. ქვემოთ არის დასტური, რომ ქართულ 
ეკლესიებში, თბილისისა და ქუთაისის სასულიერო სემინარიებში ამ მელოდიაზე არასდროს უმღე-
რიათ.

 პირი: წილკნის ეპისკოპოსი ტ. კანდელაკი, მ. მახათაძე, დ. ლაზარიშვილი, ვ. ფურცელაძე, ს. მონა-
სელიძე, იღუმენი ე. კერესელიძე. ამ ხელმოწერას ადასტურებს სრულიად საქართველოს კათოლი-
კოს-პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე, მ. გირენკო, ალ. ხანდამოვი, პ. კაპანაძე, პ. ცქიტიშვილი, 
ვლ. კუჭაიძე, ა. ჭუმბაძე, ვლ. ვეკუა, ვ. ქელბაქიანი, ვლ. გავაშელი, ლ. ფირცხალავა, ი. გაბიჩვაძე.

 1940 წ. 3 ოქტომბერი. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 6 გვ.

844. რ. ერისთავი. “ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს”. მუსიკალური კომედია. გადაკეთებული შ. გოცი-
რელისა და პ. გრუზინსკის მიერ.

 1941 წ. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 11 გვ.
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845. ბ. ქართველიშვილის საჩუქარი (რ. ლ-ის შარჟი) ნ. გოცირიძისადმი.
 1943 წ. 30 ნოემბერი. ფანქარი. გუაში. 1 ც.

846. შ. გოცირელის მოწმობა, რომ არის მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობი.
 1946 წ. 19 დეკემბერი. სტამბური. შევსებული ხელით. მელანი. 1 ც.

847. №42692 სამხედრო ნაწილის მეთაურის, შაპოვალოვის მადლობა შ. გოცირელისადმი მათი ნაწილის 
ჯარისკაცებისთვის მხატვრულ თვითშემოქმედებაში დახმარებისთვის.

 1949წ. 15 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

848. შ. გოცირელის მადლობის წერილი ი. დოლიძისადმი იმ გულისხმიერებისა და ყურადღებისთვის, 
რომელიც მან გამოიჩინა ნ. გოცირიძის სამგლოვიარო დღეებში.

 1949 წ. 5 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.

849. ვ. შუშანიას  დეპეშა შ. გოცირელისადმი.
 1949 წ. 14 აგვისტო. ნაბეჭდი. რუსული ტრანსკრიფციით ქართულ ენაზე. 1 ც.

850. ნიკო გოცირიძისა და შალვა გოცირელის ქონების სათეატრო მუზეუმისთვის გადაცემული ნუსხა.
 1954 წ. 5 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 12 გვ.

851. ვაჩნაძის დეპეშა მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის საიუბილეო კომისიისადმი სახკომსაბჭოსა 
და მწერალთა კავშირში მოსაწვევების გაგზავნის შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

852. შარლოტას (სპექტაკლი მითითებული არ არის) როლი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 9 გვ.

853. ესპანური ცეკვა “კორიდა”. კომპოზიტორი რ. გაბიჩვაძე. პარტიები სხვადასხვა ინსტრუმენტისთვის.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. რუსულ ენაზე. 23 გვ.

854. რომანსი “როდესაც გიცქერ”. ნოტები. ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ავტორი მითითებული არ 
არის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. 3 გვ.

855. უცნობი ნაწარმოების შესავალი. ნოტები. სხვადასხვა პარტია.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. რუსულ ენაზე. 17 გვ.

856. მუხამბაზი “გინდ მეძინოს”. ნოტები. ლექსი გრ. ორბელიანის, მუსიკა ვ. შავერზაშვილის. ჯაზორ-
კესტრის პარტიტურა.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 13 გვ.

857. “ვალს-ბოსტონი”. ნოტები. კომპოზიტორი რევაზ გაბიჩვაძე. სხვადასხვა ინსტრუმენტის პარტიები. 
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ჩასწორებულია ფანქრით. 26 გვ.

858. ნაწყვეტები ოპერეტიდან “ავტომატი”. ავტორი პ. გორესმეხოვი.
 უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

859. რომანსი “მხოლოდ შენ ერთს”. არანჟირების სამუშაო ვარიანტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 4 გვ.

860. რომანსი “მითხარ”. ავტორი მითითებული არ არის. ნოტები ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. აკლია 
მე-2 და მე-3 გვერდი.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 3 გვ.

861. ქალაქური ფოლკლორი: “უსახელო ბარათი”, “არ დაიშურებ”, “ამას ვამბობდე” (ფორტეპიანოსთ-
ვის). ავტორი მითითებული არ არის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 4 გვ.
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862. ნოტები შემდეგი კუპლეტებისა: “ხაბარდა”, “ადანდალა”, “ნასპარ”, “ბარაშკაჯან”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 3 გვ.

863. ნოტები (“კაკოი პაზორ”). ავტორი მითითებული არ არის.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

864. “ეშმაკები დედამიწაზე”. ავტორი კ. შათიროვი. ნოტები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.

865. “გთხოვთ, თქვენ თვითონ მიხვდეთ”. ავტორი ე. ვივიენი. ნოტები.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ტუში. 2 ეგზ. 5 გვ.

866. “კორიდა” (ესპანური ხალხური ცეკვა). ნოტები. ავტორი რევაზ გაბიჩვაძე. სხვადასხვა ინსტრუმენ-
ტის პარტიები.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 10 გვ.

867. ქალაქური ფოლკლორი: “დილა”, “მინორს ბაღი ვაშენე”, “ტურფავ, ტანჯვა”, “ნინუცაჯან”, “ქვეყანა 
ჩალად არა ღირს”. ხმისა და ფორტეპიანოსთვის. ავტორი მითითებული არ არის.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 4 გვ.

868. კ. შათიროვის კომიკური კუპლეტები “ეშმაკები დედამიწაზე”.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. ტუში. 3 გვ.

869. რატილის გუნდის წევრთა სია (ფოტოს აღწერილობა); საგასტროლო მარშრუტი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ.

870. ვ. გუნია. “არც აქეთ, არც იქით”. ვოდევილი 1 მოქმედებად.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ.

ნიკო გოცირიძის ფოტოარქივი

1. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 8X13. 1 ც.
2. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში. პორტრეტი 6X9. 1 ც.
3. ნ. გოცირიძე ბავშვობაში. 6X9. 1 ც.
4. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში, სამხედრო ფორმაში. 9X14. 1 ც.
5. ნ. გოცირიძე ახალგაზრობაში მთელი ტანით. 8X12. 1 ც.
6. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში. პორტრეტი. 11X17. 1 ც.
7. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში, სამხედრო ფორმით. პორტრეტი. 10X14. 1 ც.
8. ნ. გოცირიძე სიყმაწვილეში. 9X12. 1 ც.
9. ნ. გოცირიძე ჩოხით მეგობართან ერთად ახალგაზრდობაში. 4X7. 1 ც.
10. ალ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში, ავტოგრაფით. 5X9. 1 ც.
11. ნ. გოცირიძე ჩოხით ახალგაზრდობაში. 6X9. 1 ც.
12. 7 წლის ნ. გოცირიძე მამასთან, სიმონთან ერთად. 8X13. 1 ც.
13. ალ. გოცირიძე, რუსული თეატრის მსახიობი. 11X16. 1 ც.
14. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 11X17. 3 ც.
15. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი ავტოგრაფით ვ. გოძიაშვილისადმი. 1937 წ. 8X11. 8X13. 8X14. 3 ც.
16. ნ. გოცირიძე ცხოვრებაში. 9X14. 3 ც.
17. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი ქუდით. 8X12. 3 ც.
18. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი ცილინდრით. 11X17. 7 ც.
19. ნ. გოცირიძე ჩოხით, 22 წლის ასაკში. 13X18. 7X10. 9 ც.
20. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. ქუთაისი. 1924 წ.
21. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში, რატილის ქოროს მომღერალი. 1895 წ. გუნდის მოგზაურობა 

ჩრდილოეთ კავკასიაში. პიატიგორსკი. 9X17. 1 ც.
22. ნ. გოცირიძე სახლის აივანზე. 8X12. 2 ც.
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23. ნ. გოცირიძე დრეზდენში მდინარე ელბას ნაპირთან. 8X11. 1 ც.
24. ნ. გოცირიძე ბათუმში 1928 წ. 8X13. 1 ც.
25. ნ. გოცირიძე დრეზდენში სასახლის ფონზე. 8X11. 2 ც.
26. ნ. გოცირიძე ლაიფციგში წიგნის სახლთან 8X11. 1 ც.
27. ნ. გოცირიძე თავის ოთახში. 8X11 2. ც.
28. ნ. გოცირიძე სახლის აივანზე. 8X11. 1 ც. დაზიანებული.
29. ნ. გოცირიძე ბერლინში. 1025 წ. 6X8. 1 ც.
30. ნ. გოცირიძე ბორჯომში 1934 წ. 10X16. 1 ც.
31. ნ. გოცირიძე ბათუმში. 8X14. 2 ც.
32. ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1937 წ. 8X11. 2 ც.
33. ნ. გოცირიძე გერმანიაში მოგზაურობის დროს. 8X11. 1 ც.
34. ნ. გოცირიძე პეტერბურგში. 9X13. 1 ც.
35. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი შუახნის ასაკში. 4X6. 2X4. 5 ც.
36. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი გადაღებულია ბერლინში. 5X7. 1 ც.
37. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 1926 წ. 8X13. 8X13. 2 ც.
38. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 12X17. 1 ც.
39. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი ქუდით. 4X6. 1 ც.
40. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 1916 წ. 8X11. 1 ც.
41. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი შუახნის ასაკში ქუდით. 5X7. 1 ც.
42. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი ქუდით. 5X8. 1 ც.
43. ნ. გოცირიძე პალტოთი და. ცილინდრით. 8X12. 1 ც.
44. ნ. გოცირიძე. შუახნის ასაკში. 11X16, 8X13. 4 ც.
45. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი ცილინდრით. 7X10. 1 ც.
46. ნ. გოცირიძე ქუდითა და კიტელით. 7X9. 1 ც.
47. ნ. გოცირიძე ხანდაზმულ ასაკში. 1946 წ. 7X10. 1 ც.
48. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 8X12. 1 ც.
49. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 1923 წ.8X13. 3 ც.
50. ნ. გოცირიძე ბორჯომში 1923. წ. 9X11 2 ც.
51. ნ. გოცირიძე ბერლინში. 1925 წ. 9X13. 1 ც.
52. ნ. გოცირიძე პიატიგორსკში 1927 წ. 9X14. 1 ც.
53. ნ. გოცირიძე მთელი ტანით. 9X13. 2 ც.
54. ნ. გოცირიძე კიკეთში. 1946 წ. 9X13. 1 ც.
55.   ნ. გოცირიძე. პორტრეტი 1916 წ. 9X13. 7X11. 2 ც.
56. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 11X11. 7X7. 3 ც.
57. ნ. გოცირიძე ზუგდიდის მუზეუმში. 9X12. 1 ც.
58. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 6X9. 1 ც.
59. ნ. გოცირიძე ზის კიბეზე. 8X11. 1 ც.
60. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 10X16. 5 ც.
61. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. მიუნხენი. 1923 წ. 8X13. 1 ც.
62. ნ. გოცირიძე შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 10X14. 8X12. 8 ც.
63. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში. 1916 წ. 10X13. 1 ც.
64. ნ. გოცირიძე შუახნის ასაკში. პორტრეტი. 10X14. 1 ც.
65. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 1925 წ. 11X16. 1 ც.
66. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. ავტოგრაფით. 1927 წ.
67. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 1924 წ.9X13. 4 ც.
68. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 1911 წ. 8X8. 6X8. 9X13. 5 ც.
69. ნ. გოცირიძე. პორტრეტი. 1907 წ.6X9. 2 ც.
70. ნ. გოცირიძე ფაფახითა და ჩოხით. 1928 წ. 9X13. 2 ც.
71. ნ. გოცირიძე. მეგობრული შარჟი. 1934 წ. ავტორი ჭანკვეტაძე. 9X15. 2 ც.
72. ნ. გოცირიძის ბიუსტი. ავტორი მ. ჭიაურელი. 17X22. 1 ც.
73. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში დეპოში მუშაობის დროს. 13X20. 1 ც.
74. ნ. გოცირიძე ნარდის თამაშისას. ფოტოხუმრობა. ბორჯომი 1931 წ 8X13. 1 ც.
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ნიკო გოცირიძე სხვადასხვა პირთან
 
1. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში მეგობრებთან ერთად. 8X11. 1 ც.
2. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში მეგობრებთან ერთად სამხედრო ფორმაში. 8X11. 1 ც.
3. ნ. გოცირიძე და ვაჰრამ ფაფაზიანი. 4X6. 1 ც.
4. ნ. გოცირიძე, ვ. თოფურია და ანტონ ყაზაიშვილი პიატიგორსკში რატილის გუნდის მოგზაურობის 

დროს. 1895 წ. 13X19. 1 ც.
5. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში გიმნაზიელ მეგობართან ერთად. 9X12. 1 ც.
6. ნ. გოცირიძე შუამთაში ნათესავებთან ერთად. 1926 წ. 12X16. 1 ც.
7. ნ. გოცირიძე და კ. მარჯანიშვილი. 18X23. 1 ც.
8. ნ. გოცირიძე ბაქოში მსახიობებთან ერთად. 16X23. 1 ც.
9. დ. ანთაძე, კ. ცელმსი, ს. იაშვილი, ალ. ქურციკიძე, ნ. გოცირიძე და იპაჰანლი (თურქი მსახიობი) 

საქართველოში  თურქული თეატრის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ დღეებზე. 1932 წლის მარტში. 
10X14. 1 ც.

10. სახალხო მწერალი და დრამატურგი შირვან ზადე, მსახიობი ო. აბელიანი და ნ. გოცირიძე 
კისლოვოდსკში 1929 წელს. 8X12. 16X22. 2 ც.

11. ნ. გოცირიძე, შ. გოცირელი და ვ. თითბერიძე. 10X13. 8X11. 2 ც.
12. ნ. გოცირიძე და ვ. აბაშიძე. 16X22. 1 ც.
13. ჯგუფური ფოტო, ცენტრში ნ. გოცირიძე. 14X22. 1 ც.
14. ს. ახმეტელი, ნ. გოცირიძე, უ. ჩხეიძე, შ. ღამბაშიძე, პ. ოცხელი, აკ. ხორავა. 13X18. 1 ც.
15. ნ. გოცირიძე ახალგაზრდობაში დეპოში მუშაობისას. მუშებთან ერთად. 8X11, 12X17, 13X20. 3 ც.
16. ნ. გოცირიძე და ვ. აბაშიძე. 1912. წ 9X13. 1 ც.
17. ნ. გოცირიძე და ვ. აბაშიძე. 1911 წ. 18X23. 9X13. 3 ც.
18. ნ. გოცირიძე ჯგუფთან ერთად კისლოვოდსკში 1927 წ. 8X13. 2 ც.
19. ნ. გოცირიძე ნათესავებთან ერთად. 1932 წ. 8X13. 1 ც.
20. ნ. გოცირიძე, გ. რთველაძე, ვ. ვაშაკიძე, ლ. სუხიშვილი, აკიმოვი. 9X14. 1 ც.
21. ვ. რუხაძე, ნ. გოცირიძე წაღვერში 1927 წ. 7X10. 1 ც.
22. ალ. ჟორჟოლიანი, ალ. იმედაშვილი, ნ. გოცირიძე. 1924 წ.
23. გ. დავითაშვილი და ნ. გოცირიძე ბათუმში 1926 წ. 8X12. 4 ც.
24. თამარ ჭავჭავაძე და ნ. გოცირიძე მანგლისში. 9X13. 1 ც.
25. ნ. გოცირიძე, ვერიკო ანჯაფარიძე, ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, დავით ჩხეიძე. 6X9. 1 ც.
26. ნ. გოცირიძე და თ. დოლიძე მოსკოვში. 1925 წ. 8X13, 13X18. 2 ც.
27. დ. ანდღულაძე და ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1935 წ. 8X12. 2 ც.
28. ს. შანშიაშვილი, ნ. გოცირიძე, დ. ანთაძე, გიორგი დავითაშვილი, ვ. ანჯაფარიძე და სხვები მანგლისში. 

9X13. 2 ც.
29. ტასო აბაშიძე, ვალერიან სიდამონ-ერისთავი, ნ. გოცირიძე და გ. აბაშიძე ბორჯომში 1926 წ. 8X12. 

1 ც.
30. ნ. გოცირიძე სამხედრო პირთან ერთად 1941 წ. 10X14. 1 ც. დაზიანებული.
31. ნ. გოცირიძე თავის ნათლულთან, ნიკოსთან (გვარი მითითებული არ არის) ერთად. 1927 წ. 9X13. 2 

ც.
32. ნ. გოცირიძე უცნობ მამაკაცთან ერთად 1927 წ. 9X13. 1 ც.
33. ნ. გოცირიძე და მიხეილ  მამულაშვილი 1925 წ. 9X14. 1 ც.
34. ბ. შავიშვილი და ნ. გოცირიძე მანგლისში 1924 წ. 9X13. 1 ც.
35. კოტე გვარაძე, ნ. გოცირიძე და ვეჩე  ჯიქია. მანგლისში 1924 წ. 9X13. 8X11. 2 ც.
36. ნ. გოცირიძე უცნობ მამაკაცებთან ერთად. 7X9. 1 ც.
37. ნ. გოცირიძე და ბ. შავიშვილი უცნობ მამაკაცთან ერთად. 8X13. 2 ც.
38. ჯგუფური ფოტო: ალ. ჟორჟოლიანი, აკ. ხორავა, აკ. ვასაძე, დ. ანთაძე, ნ. გოცირიძე, ვ. აბაშიძე, გ. 

დავითაშვილი. ბორჯომი, 1923 წ. 8X12. 1 ც.
39. ნ. გოცირიძე თაყვანისმცემლებთან ერთად. 1940წ. 9X13. 1 ც.
40. ნ. გოცირიძე ნათესავთან ერთად. 8X12. 2 ც.
41. ნ. გოცირიძე და ვ. გუნია. 8X13. 1 ც.
42. ნ. გოცირიძე და გ. მელითაური ბათუმში 1927 წ. 8X13. 1 ც.
43. ნ. გოცირიძე და შ. გოცირელი 1933 წ. 8X11. 1 ც.
44. ნ. გოცირიძე და ნ. თევზაძე. 1931 წ. 8X13. 1 ც.
45. ნ. გოცირიძე თაყვანისმცემლებთან ერთად ბათუმში. 1928 წ. 9X14. 2 ც.
46. ლადო გუდიაშვილი, ნიკო გოცირიძე, დოდო ანთაძე და სხვები. 11X18. 1 ც.
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47. ნ. გოცირიძე ბავშვობაში მცხეთაში. მშობლებთან სიმონთან, ეკატერინესთან და ნათესავებთან 
ერთად. 1900 წ. 10X16. 1 ც.

48. ნ. გოცირიძე თაყვანისმცემლებთან ერთად კეჩხობში 1939 წ. 9X11. 1 ც.
49. ნ. გოცირიძე და ტ. აბაშიძე. წაღვერში 1937 წ. 8X11. 1 ც.
50. ნ. გოცირიძე, ნიკო გოძიაშვილი, უშანგი ჩხეიძე, სესილია თაყაიშვილი ქუთაისში. 12X18. 1 ც.
51. ნ. გოცირიძე და ალ. იმედაშვილი მანგლისში 1924 წ. 9X12. 2 ც.
52. დ. ანთაძე. ე. ჩერქეზიშვილი და ნ. გოცირიძე. 8X12. 2 ც.
53. ნ. გოცირიძე, ლ. სუხიშვილი და ბ. მიქელაძე. 9X14. 1 ც.
54. ა. მგალობლიშვილი და ნ. გოცირიძე. თბილისი. 1923 წ. 6X9. 1 ც.
55. ნ. გოცირიძე და ს. ფალავანდიშვილი 1899 წ. 6X9. 1 ც.
56. გასტროლები სოფელ ველისციხეში. 1899 წ. ე. ჩერქეზიშვილი, ნ. გოცირიძე, ნ. მაჭავარიანი, მ. 

სულთანიშვილი, ნ. ილურიძე და ა. გომელაური. 8X11 2 ც.
57. ნ. გოცირიძე, ი. ჟივიძე და ალ. იმედაშვილი ახალგაზრდობაში. 10X15. 1 ც.
58.   ვ. ნინიძე და ნ. გოცირიძე. 8X12. 2 ც.
59. ნ. გოცირიძე და ვ. ნინიძე მანგლისში 8X12. 1 ც.
60. ნ. გოცირიძე გემის კაიუტაში. 8X11. 2 ც.
61. ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1934 წ. სახუმარო ფოტო – ნიკო უყურებს ნიკოს. 10X16. 1 ც.
62. დრამატურგი პ. ირეთელი და ნ. გოცირიძე. წაღვერში. 1927 წ. 9X13, 7X10, 12X17. 5 ც.
63. ალ. ჟორჯოლიანი, შ. ღამბაშიძე, პ. ჟორდანია, ალ. წუწუნავა. ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1923 წ. 8X9. 

1 ც.
64. ნ. გოცირიძე და უ. ჩხეიძე სოხუმში. 1925 წ. 8X8. 1 ც.
65. ნ. გოცირიძე და ივანე ფალიაშვილი ბორჯომში. 5X12. 1 ც.
66. გ. დავითაშვილი და ნ. გოცირიძე ბათუმში. 1926 წ. 5X12. 1 ც.
67. ნ. გოცირიძე ბორჯომში დამსვენებელთა შორის. 1935 წ. 10X16. 2 ც.
68. ჯგუფური ფოტო. ნ. გოცირიძე დამსვენებელთა შორის ბორჯომში. 1935 წ. 10X16. 1 ც.
69. ნ. გოცირიძე ბაკურიანში დამსვენებელთა შორის. 1935 წ. 10X16. 1 ც.
70. ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1935 წ. 10X16. 2 ც.
71. ჯგუფური ფოტო. ცენტრში ნ, გოცირიძე დამსვენებელთა შორის. 10X16. 1 ც.
72. ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1934 წ. დამსვენებლებთან ერთად. 10X16. 2 ც.
73. ნ. გოცირიძე სკამზე, პალმასთან. 8X11. 1 ც.
74. ნ. გოცირიძე, ნიკო გვარაძე. ალ. იმედაშვილი. 1924 წ. 9X14. 1 ც.
75. ნ. გოცირიძე წაღვერში დამსვენებელთა შორის. 1938 წ. 12X16. 2 ც.
76. ნ. გოცირიძე წაღვერში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის 

სტუდენტებთან ერთად. 1928 წ. 12X16. 1 ც.
77. ნ. გოცირიძე წაღვერში. 1934 წ. 9X13. 1 ც.
78. ნ. გოცირიძე, ე. ჩერქეზიშვილი, შ. გომელაური, ეკ. ვაჩნაძე, ვ. თუმანიშვილი. 7X11. 3 ც.
79. ი. გრიშაშვილი, გ. დავითაშვილი მეუღლით, მარიჯანი, დ. კასრაძე, ნ. გოცირიძე. 9X14. 1 ც.
80. ნ. გოცირიძე წაღვერში. 1939 წ. 8X11. 3 ც.
81. ნ. გოცირიძე და ლ. სვანიშვილი წაღვერში. 1922 წ. 6X8. 1 ც.
82. აკ. ხორავა, დ. ანთაძე, აკ. ვასაძე, თ. ჭავჭავაძე, ნ. გოცირიძე. 12X17. 1 ც.
83. ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1935 წ. 8X13. 2 ც.
84. ნ. გოცირიძე ბორჯომის სანატორიუმში დამსვენებლებთან ერთად. 1935 წ. 11X16. 2 ც.
85. ნ. გოცირიძე, ივ. ფალიაშვილი და გრ. კილაძე ოპერის ორკესტრანტებთან ერთად. 9X13. 1 ც.
86. ნ. გოცირიძე, დავით გამრეკელი და მიხეილ მამულაშვილი. 7X11. 1 ც.
87. ნ. გოცირიძე, ალექსი მესხიშვილი, აკაკი ხორავა ბორჯომში. 1938 წ. 11X16. 1 ც.
88. ნ. გოცირიძე თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობებთან ერთად ბორჯომში. 1931 წ. 

8X13. 1 ც.
89. ნ. გოცირიძე, მამაცაშვილი, აბრამიშვილი, მგალობლიშვილი, ვაშაკიძე და ბერიძე ბორჯომში. 1931 

წ. 8X13. 3 ც.
90. ნ. გოცირიძე და ივ. ფალიაშვილი ბორჯომში. 8X13. 1 ც.
91. ნ. გოცირიძე დამსვენებლებთან ერთად, ბორჯომში. 11X17. 2 ც.
92. ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1935 წ. 11X15. 2 ც.
93. ნ. გოცირიძე წყალტუბოში მედპერსონალთან ერთად. 8X11. 2 ც.
94. ნ. გოცირიძე წყალტუბოში სანატორიუმის თანამშრომლებთან ერთად. 1934 წ. 8X11. 2 ც.
95. ნ. გოცირიძე წყალტუბოში. 1939 წ. 8X11. 2 ც.
96. ნ. გოცირიძე წყალტუბოში, სანატორიუმის წინ. 1938 წ. 12X17. 1 ც.
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97. ნ. გოცირიძე ჰამბურგში გემზე თ. გოგოლაშვილთან ერთად. 9X12. 2 ც.
98. აკაკი ვასაძე, უშანგი ჩხეიძე, თამარ ჭავჭავაძე, ნიკო გოცირიძე, გიორგი დავითაშვილი, მიხეილ  

კვალიაშვილი სოხუმში. 1926 წ. 9X14. 1 ც.
99.  ს. ახმეტელი, ნ. გოცირიძე, შ. ღამბაშიძე, დ. ანთაძე მანგლისში 1924 წ. 8X12. 1 ც.
100. ნ. გოცირიძე თელავში, იქაურ მსახიობებთან ერთად. 1926 წ. 9X13. 1 ც.
101.  ნ. გოცირიძე წაღვერში დამსვენებლებთან ერთად. 1925 წ. 9X12. 2 ც.
102. ნ. გოცირიძე ფასანაურში მეგობრებთან ერთად. 1930 წ. 9X13. 2 ც.
103. ნ. გოცირიძე ბორჯომში სანატორიუმის მედპერსონალთან ერთად. 1936 წ. 9X13. 11X15. 2 ც.
104. ნ. გოცირიძე ბორჯომში. 1931 წ. 9X11. 1 ც.
105. ნ. გოცირიძე წაღვერში მეგობრებთან ერთად. 1940 წ. 8X11. 3 ც.
106. ნ გოცირიძე წაღვერში დამსვენებლებთან ერთად. 1931 წ. 8X11. 2 ც.
107. ვ. ჯიქია, ნ. გოცირიძე და შ. ღამბაშიძე. 8X12. 1 ც.
108. ნ. გოცირიძე მთაწმინდის პარკში მეგობრებთან ერთად. 8X12. 1 ც.
109. ნ. გოცირიძე წყალტუბოში დამსვენებლებთან ერთად. 8X11. 3 ც.
110. ნ. გოცირიძე და ალ. ჟორჟოლიანი ბათუმში. 1926 წ. 9X13. 2 ც.
111. ნ. გოცირიძე პიატიგორსკში მეგობრებთან ერთად. 1927 წ. 9X12. 2 ც.
112. ნ. გოცირიძე, ს. თავაძე, ი. გრიშაშვილი წაღვერში. 1921 წ. მეგობრებთან ერთად. 9X11. 1 ც.
113. ნ. გოცირიძე. ი. გრიშაშვილი, ს. თავაძე წაღვერში. 8X13. 1 ც.
114. ი. გრიშაშვილი, ნ. გოცირიძე და ს. თვარაძე წაღვერში 1923 წ. 8X9 1 ც.
115. ნ. გოცირიძე და ვ. გოძიაშვილი მეგობრებთან ერთად წაღვერში. 1923 წ. 6X8, 7X9. 2 ც.
116. ნ. გოცირიძე და ალ. იმედაშვილი მანგლისში. 9X12. 1 ც.
117. ნ. გოცირიძე და თ. ლაღიძე წაღვერში. 1922 წ. 9X13. 1 ც.
118. ნ. გოცირიძე წაღვერში დამსვენებელ ოჯახთან ერთად. 8X11. 2 ც.
119. ი. გრიშაშვილი, ნ. გოცირიძე და ო. თავაძე წაღვერში. 6X8. 1 ც.
120. ნ. გოცირიძე და ტ. აბაშიძე წაღვერში. 7X11. 1 ც.
121. ნ. გოცირიძე ბორჯომში მეგობრებთან ერთად. 1918 წ. 8X11. 7X10. 2 ც.
122. ნ. გოცირიძე წაღვერში მეგობართან ერთად. 8X11. 2 ც
123. ნ. გოცირიძის და ნინა გოცირიძე მეგობრებთან ერთად. 6X9. 1 ც.
124. ნ. გოცირიძის ძმისშვილები ეთერ და ნუნუ გოცირიძეები ბავშვობაში. 10X16. 2 ც.
125. ნ. გოცირიძე, ლ. სვანიშვილი, ქ. სვანიშვილი და თ. ლაღიძე წაღვერში. 6X9. 3 ც.
126. ალ. გოცირიძე. 6X9. 1 ც.
127. მ. მამულაშვილი. 5X8, 10X14. 2 ც.
128. პალიკო, მიშა და გოგია მამულაშვილები. 8X13. 1 ც.
129. ფოტოკოლაჟი: კ. მარჯანიშვილი, ნ. გოცირიძე, ალ. ახმეტელი გ. დავითაშვილი, აკ. ვასაძე, დ. ჩხეიძე 

და სხვა მსახიობები. 1924 წ. 16X22. 1 ც
130. ნ. გოცირიძე და ვ. აბაშიძე. 9X12. 2 ც.
131. ფაფაზიანი, ტერდავითიანი და ნ. გოცირიძე. 15X15. 1 ც.
132. ნ. გოცირიძე მისი 60 წლისთავის აღსანიშნავ საზეიმო სხდომაზე. 1948 წ. 9X12. 3 ც.
133. ნ. გოცირიძის 60 წლისთავის საიუბილეო სხდომის  პრეზიდიუმი და მაყურებელთა დარბაზი. 1948 

წ. 9X12. 2 ც.
134. ნ. გოცირიძის 60 წლისთავის საიუბილეო სხდომის პრეზიდუიმი: აკ. ვასაძე, შ. ღამბაშიძე, ე. 

ჩერქეზიშვილი, დ. ჯანელიძე. 1948 წ. 9X12. 2 ც.
135. ნ. გოცირიძის 60 წლის იუბილე 1948 წ. 9X12. 3 ც.
136. ნ. გოცირიძის დაბადების დღე. კადრში არიან: დიმიტრი ჯანელიძე, ე. ჩერქეზიშვილი, ნ. გოცირიძე, 

ბაბო გამრეკელი, ვერიკო ანჯაფარიძე, შალვა გოცირელი, დ. ჩხეიძე, მ. ვარდოშვილი და სხვები. 
1937 წ. აგვისტო.

137. ნ. გოცირიძე, ე. ჩერქეზიშვილი და სხვები. 8X123. ორიგინალი. დაზიანებული. 1 ც.
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ფოტოები სპექტაკლებიდან, რომლებშიც ნიკო გოცირიძე თამაშობდა
 
                                     “მზის დაბნელება საქართველოში” 
(ავტორი ზურაბ ანტონოვი, რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი)

1. გეურქა – ნ. გოცირიძე. 9X14 8 ც.
2. გეურქა – ნ. გოცირიძე. 8X14. 1 ც
3. გეურქა – ნ. გოცირიძე. 9X14. 1 ც.
4. ნიკო გოცირიძე, ვასო აბაშიძე და ელისაბედ  ჩერქეზიშვილი. 18X24. 1 ც

                                 “სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი” 
(ავტორი ლავრენტი არდაზიანი, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი)

1. ოჰანეზ ნიკიტიჩი – ნ. გოცირიძე. 8X10. 1 ც.
2. ოჰანეზ ნიკიტიჩი – ნ. გოცირიძე. 8X11. 1 ც.

                                          “მელანიას ოინები” 
(ავტორი გერჰარტ ჰაუპტმანი, პიესის თავდაპირველი სახელწოდება “წავის ქურქი”. რეჟისორი კოტე 
მესხი)

1. მედროგე პავლე – ნ. გოცირიძე. 6X9, 8X13, 10X16. 3 ც.

                             “მეზობლები” 
(ავტორი ტრიფონ რამიშვილი)

1. გრუშნევსკი – ნ. გოცირიძე. 9X14, 10X15. 2 ც.
2. გრუშნევსკი – ნ. გოცირიძე. 10X15. 1 ც.
3. გრუშნევსკი – ნ. გოცირიძე. 10X14. 1 ც.

                          “ხანუმა”
(ავტორი ავქსენტი ცაგარელი)
 
1. სტეფან მაკარიჩი – ნ. გოცირიძე. 5X7, 6X8. 2 ც.
2. სტეფან მაკარიჩი – ნ. გოცირიძე. 8X13, 7X12. 2 ც.
3. ხანუმა – ე. ჩერქეზიშვილი, სტეფან მაკარიჩი – ნ. გოცირიძე. 7X12. 1 ც.

                       “პედაგოგები”

1. ფლაქსმანი – ნ. გოცირიძე. 8X12. 1 ც.

                   “ხოჭოების დოღი” 
(რეჟისორი სანდრო ახმეტელი)
 
1. სენატორი – ნ. გოცირიძე. 1928-29 წ. 8X13. 2 ც.
2. სენატორი – ნ. გოცირიძე. 1928-29 წ. 8X13. 3 ც.

            “იმედის დაღუპვა” 
(გ. ჰაიერმანი)

1. მოხუცი მეთევზე – ნ. გოცირიძე. 6X10. 1 ც.
2. მოხუცი მეთევზე – ნ. გოცირიძე. 8X13. 1 ც.
3. მოხუცი მეთევზე – ნ. გოცირიძე. 8X13. 1 ც.
4.  მოხუცი მეთევზე – ნ. გოცირიძე. 7X13. 1 ც.
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                       “ქოჩრიანი ტოროლა” 
(ბაქოს ქართული თეატრი)

1. ალე შმალენბახი – ნ. გოცირიძე. 10X15. 1 ც.

                                “ფოლადის პოემა”
(ავტორი ნ. პოგოდნი, რეჟისორი კ. მარჯანიშვილი, მხატვარი პ. ოცხელი. 1931 წ.)

1. იმაგუშა – ნ. გოცირიძე. 5X8, 8X13. 2 ც.

                                 “ჯუმა მაშიდი” 
(ვენეციანოვი, კ. პატარიძის დადგმა. მხატვარი ი. გამრეკელი. 1927-1928 წწ.)

1. გოპალსენი – ნ. გოცირიძე. 8X13, 9X13. 3 ც.
2. გოპალსენი – ნ. გოცირიძე. 8X13. 3 ც.

                “ექიმი შტოკმანი”
(ავტორი ჰენრიკ იბსენი)

1. ბურგომისტრი – ნ. გოცირიძე. 10X15. 1 ც.

                     “ყაჩაღები” 
(ფრიდრიხ შილერი)

1. პასტორი – ნ. გოცირიძე. 10X16. 1 ც.

                 “ჰამლეტი” 
(უილიამ შექსპირი)

1. პოლონიუსი – ნ. გოცირიძე. 8X11. 2 ც.
 
         „შემოსავლიანი ადგილი” 
(ავტორი ალექსანდრ ოსტროვსკი)

1. იუსოვი – ნ. გოცირიძე. 10X15. 1 ც.

                      “ფიგაროს ქორწინება” 
(ავტორი ბომარშე, რეჟისორი ვ. ყუშიტაშვილი. 1937 წ.)

1. მოსამართლე – ნ. გოცირიძე. 8X11. 1 ც.

                         “მასკოტტა”
(ავტორი ოდრანი, კ. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი)
 
1. ლორანი – ნ. გოცირიძე. 12X17, 8X14, 9X13. 3 ც.

                            “გააზნაურებული მდაბიო”  
(ავტორი მოლიერი, რეჟისორები კოტე მარჯანიშვილი, მიხეილ ქორელი. 1923-1924 წწ.)

1. ჟურდენი – ნ. გოცირიძე. 20X28, 8X13. 35396, 7312. 4 ც.
2. ჟურდენი – ნ. გოცირიძე. 8X13. 3 ც.
3. ჟურდენი – ნ. გოცირიძე. 8X13. 4X7. 3 ც.
4. ჟურდენი – ნ. გოცირიძე. 9X14. 1 ც.
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                            “მუნჯები ალაპარაკდნენ” 
(ავტორი გერცელ  ბააზოვი, რეჟისორი დოდო ანთაძე. 1931-1932 წწ.)

1. იშაი – ნ. გოცირიძე. 13X23. 9X14. 2 ც.
2. იშაი – ნ. გოცირიძე. 23X28, 17X23. 2 ც.
3. იშაი – ნ. გოცირიძე. 8X13, 10X15, 11X16, 11X14. 5 ც.
 
                            “ციმბირელი”  
(ავტორი ავქსენტი ცაგარელი. 1914 წ.)

1. სტეფან მაკარიჩი – ნ. გოცირიძე. 9X15. 2 ც.
2. სტეფან მაკარიჩი – ნ. გოცირიძე. 9X15 1 ც.
3. სტეფან მაკარიჩი – ნ. გოცირიძე. 10X13, 17X23. 2 ც.
4. სტეფან მაკარიჩი – ნ. გოცირიძე. 12X16. 1 ც.

                              “მსხვერპლი” 
(გედევანიშვილი. ზუბალაშვილების “სახალხო სახლი”. 1911 წ.)

1. საქო – ნ. გოცირიძე, პრისტავი – ალ. მეტრეველი. 10X14. 3 ც.
2. საქო – ნ. გოცირიძე. 7X9. 9X14. 3 ც.
3. საქო – ნ. გოცირიძე. 8X11, 10X14. 3 ც.
4. საქო – ნ. გოცირიძე. 5X9. 1 ც.
 
                                   “კაკალ გულში” 
(ავტორი შალვა დადიანი, რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი. 1930 წ.)

1. მარტიროსიანი – ნ. გოცირიძე. 18X23. 1 ც.
2. მარტიროსიანი – ნ. გოცირიძე. 8X12, 10X16, 16X22. 3 ც.
3. მარტიროსიანი – ნ. გოცირიძე. 8X12. 1 ც.
4. მარტიროსიანი – ნ. გოცირიძე. 6X9, 13X17. 2 ც.
5. მარტიროსიანი – ნ. გოცირიძე. 5X7. 1 ც.

                    “საიდუმლო მრჩევლის სიზმარი”

1. კრუტუზლოვი – ნ. გოცირიძე. 9X15. 1 ც.
2. კრუტუზლოვი   – ნ. გოცირიძე. 9X15. დაზიანებული. 1 ც.

                             “დეზერტირკა” 
(ავტორი ნატალია აზიანი (დონდაროვა), რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი)

1. პეტრუზ ივანიჩი – ნ. გოცირიძე
     გეურქა – ლ. ადამიძე
     უსიტყვო – ც. თაყაიშვილი
     გლახა დედაკაცი – ჩეჩელაშვილი. 11X17, 18X23. 2 ც.
2. პეტრუზ ივანიჩი – ნ. გოცირიძე, თავადი – აკ. ხორავა. 11X17. 1 ც.

                                      “მეფე”
                                    (იუშევიჩი)
 
1. ერში – ნ. გოცირიძე. 8X12. 10X15. 3
 
                “უბრალო გოგონა” 
(რეჟისორი გ. მრელაძე. 1938-1939 წწ.)

1. გრიფელევი – ნ. გოცირიძე. 8X11. 1 ც.
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                   “ქუჩა სიხარულისა”  
(რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი. 1933 წ.)

1. რუბინჩიკი – ნ. გოცირიძე. 8X12. 1 ც.
2. რუბინჩიკი – ნ. გოცირიძე. 8X12. 1 ც.
3. რუბინჩიკი – ნ. გოცირიძე. 8X12. 1 ც.
4. რუბინჩიკი – ნ. გოცირიძე. 23X28. 1 ც.

                    “უდეგა” 
(რეჟისორი სანდრო ახმეტელი. 1931 წ.)

1. ფირჩხელა – ნ. გოცირიძე. 9X13. 2 ც.
2. ნ. გოცირიძე და ს. ახმეტელი რეპეტიციის დროს. 9X13. 1 ც.

                   “ვაი-ვუი” – კუპლეტები
(ავტორები: აკაკი წერეთელი, იოსებ გრიშაშვილი. 1915 წ.)

1. დუეტი – ვ. აბაშიძე და ნ. გოცირიძე. 11X16. 1 ც.
2. დუეტი – ვ. აბაშიძე და ნ. გოცირიძე. 9X13. 2 ც.
3. დუეტი – ვ. აბაშიძე და ნ. გოცირიძე. 9X12. 1 ც.

                “ამერიკელი ძია” 
(ავტორი ნ. შიუკაშვილი, რეჟისორი სანდრო ახმეტელი. 1927 წ.)

1. არშაკ მინაიჩი – ნ. გოცირიძე. 8X13. 23X28. 9 ც.
2. არშაკ მინაიჩი – ნ. გოცირიძე. 8X13. 1 ც.
3. არშაკ მინაიჩი – ნ. გოცირიძე, ჯავახიშვილი. 8X13. 1 ც.

                           “დავა” 
(ავტორი გიორგი ერისთავი. რეჟისორი კონსტანტინე ანდრონიკაშვილი. 1921-1922 წწ.)

1. სარქისი – ნ. გოცირიძე. 8X12. 21X29 4 ც.

                       “გმირი” 
(ავტორი ჯ. სინგი, რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი. 1923-1924 წწ.)

2. მეგონი – ნ. გოცირიძე. 20X29, 9X14. 5 ც.

ფოტოკოლაჟები

1.  ნიკო გოცირიძე ცხოვრებაში და სცენაზე (სხვადასხვა როლში).12X17, 20X28, 8X13, 6X9, 7 ც.
2.  ნ. გოცირიძე ცხოვრებაში და სცენაზე. 11X17. 2 ც.
3.  ნ. გოცირიძე ცხოვრებაში და სცენაზე. 7X10, 9X12. 5 ც.
4.  ნ. გოცირიძე ცხოვრებაში და სცენაზე. 27X35, 30X39. 2 ც.
  
   
 
 


