
                                                                                                                                                                          

                               გურამ საღარაძის პირადი საარქივო ფონდი 

           ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

1. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის საგამოცდო წიგნაკი. 

1947 წ.  1 სექტემბერი. ხელნაწერი. 1 ც. 

 

2. საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტის მიერ 

გაცემული დიპლომი გურამ საღარაძისადმი, სამსახიობო ფაკულტეტის სრული კურსის 

დამთვარების შესახებ.                                                                                                                           

1951 წ.  თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე.  1 ც. 

 

3. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტის ჩათვა- გამოცდების 

ამონაწერი.  

1951 წ.  30 აგვისტო. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.  

 

4. საქართელოს ახალგაზრდობის პირველი ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ 

გურამ საღარაძისადმი გაცემული დიპლომი.                                                                                 

1957 წ.  1 ივნისი. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე.  1 ც. 

 

5. კავკასიურ თეატრალურ ფესტიავლში მონაწილეობისთვის გაცემული სიგელი გურამ 

საღარაძეს.   

1957 წ.  7 ივნისი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1 ც . 

 

6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ გაცემული 

საპატიო სიგელი გურამ საღარაძეს, ბათუმის დრამატულ თეატრში გასტროლების 

პერიოდში მაყურებელთა საერთო მოწონების დამსახურებისთვის.                                                

1957 წ. 1 აგვისტო. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც . 

 

7. სსსრ. უმაღლესი პრეზიდიუმის მიერ მინიჭებული სიგელი , სსსრ-ს დამსახურებულ 

არტისს გურამ საღარაძეს, რესპუბლიკის სახალხო მეცნიერებათა და კულტურის დარგში 

ხანგრძლივი და ნაყოიფიერი მუშაობისთვის.                                                                                   

1961 წ. 20 ივნისი.  დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.    

 

8. საქართველოს კომუნისტური პარტიის თბილისის საქალაქო კომიტეტის , თბილისის 

მშრომელთა დეპუტატების საქალაქო საბჭოს აღმასკომის, საქართველოს ალკკ თბილისის 

საქალაქო კომიტეტის მიერ გაცემული საპატიო სიგელი გურამ საღარაძეს, კომუნისტური 

პარტიის შექმნის 50წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო დღესასწაულის მომზადებასა და 

აქტიური მონაწილეობისთვის.                                                                                                                

1971 წ.  21 მაისი. დასტამბული. ქართული და რუსულ ენებზე. 1 ც. 



 

9. სსსრ-ს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ გურამ საღარაძისადმი მინიჭებული  

საქართველოს სსრ სახალხო არტისტის საპატიო წოდება.                                                                   

1973 წ.  10  აგვისტო. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც .  

 

10. უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიეერ გაცემული სიგელი (ასლი) , გურამ 

საღარაძისთვის არტისტის წოდებს მინიჭების შესახებ.                                                                      

1975 წ.  10  ივლისი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

11. გურამ საღარაძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.                                                             

1976 წ. 15 სექტემბერი. ბლანკი, ხელით შვსებული. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

12. რკ-ს თავმჯდომარის ე. გოგეშვილის ამონაწერი გურამ საღარაძისთვის სახალხო 

არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ.                                                                                                  

1976 წ. 4 ოქტომბერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

13. რუსთველის სახელმწიფო თეატრის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული გურამ საღარაძის 

დახასიათება.                                                                                                                                              

1976წ. 11 ოქტომბერი. მაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ . 

 

14. რუსთველის სახელმწიფო თეატრის ადმინისტრაციის მიერ გაცემული გურამ საღარაძის 

დახასიათება.                                                                                                                                                                   

1977 წ.  21 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ .        

 

15. სსსრ-ის მინისტრთა საბჭოს მიერ გურამ საღარაძისადმი გაცემული დიპლომი 

მზატვრული კითხვისა და ქართული პოეზიის პოპულარიზაციის საქმეში ნაყოფიერი 

მუშაობისთვის.                                                                                                                                        

1977 წ. დასტამბული. 1 ც.   

 

16. უმაღლესი საატესტატო კომისიის და სსსრ მინისტრთა საბჭოს მიერ გურამ 

საღარაძისადმი სასცენო როლებისთი  გაცემული დოცენტის ატესტატი.                                             

1978 წ. 21 ივნისი. დასტამბული. რუსულ ენაზე.  1 ც .  

 

17. საქართველოს კპ თბილისის საქალაქო კომიტეტის მიერ გაცემული მადლობის ფურცელი 

გურამ საღარაძეს 1979 წ. 28 ოქტომბერს ქ. თბილისში გა,ართული შემოდგომის სახალხო 

დღესასწაულის მომზადებისა და ჩატარებაში აქტიური მონაწილეობისთვის.                                

1979 წ. ოქტომბრი. დასტამბული. 1 ც .    

 



18. უმაღლესო და საშუალო სპეც. განათლების სამინისტროს მიერ გურამ საღარაძისასდმი 

გაცემული ატესტატი.                                                                                                                               

1987 წ. 29 სექტემბერი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1 ც . 

 

19. საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გურამ საღარაძისადმი 

გაცემული დიპლომი.                                                                                                                           

1997 წ. 27 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 ც.              

 

20. საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და 

არქიტექტურის სახელმწაფო პრემიების კომიტეტის მიერ მინიჭელი საქართველოს 

პრემიის ლაურიატის ქოდების დიპლომი მსახიობ გურამ საღარაძეს კლავდიუსისი 

როლისტვის თეატრალურ ცენტრში განსხორციელებულ სპექტაკლში ჰამლეტი.                          

1999 წ.  დასტამბული. 1 ც.               

 

21. ქ.თბილისის ნერიის მიერ გაცემული განკარგულება, გურამ საღარაძისთვის „ქ. 

თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდების“ მიონიჭების შესახებ.                                                  

2001 წ. 26 ოქტომბერი. დასტამბული. 1 ც.              

 

22. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ  ჟვანიას შობა- ახალი წლის მისალოცი ბარათი 

გურამ საღარაძეს.                                                                                            

 2005 წ. ავტოგრაფი. 1 ც .  

 

23.  სრულიად საქართველოს კათალიკს-პატრიარქის ილია II-ის შობის მისალოცი ბარათი 

გურამ საღარაძეს.                                                                                                                                      

2006 წ. დასტამბული. 1 ც.     

 

24. შემოქმედებითი კავშირის „საქართველოს თეატრალური საზოგადოების „  

თავმჯდომარის გიგა ლორტქიფანიძის მიერ გურამ საღარაძსადმი გაცემული დიპლომი 

ქართულ თეატრში ნაყოფიერი მოღვაწეობისთვის.                                                                        

2009 წ. 14 იანვარი. დასტამბული. 1 ც .  

 

 

25. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მიერ გაცემული სიგელი გურამ 

საღარაძისადმი, მხატვრული კითხვის კონკურში პირველი ადგილის დაკავებისთვის.   

უთარიღო. დასტამბული. 1 ც. 

 

26. საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრის მოწმობა.                                  

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

 



27. კულტურის სამინიტროს მიერ გურამ საღარაძისადმი მხატვრული კიტხვისთვის 

გაცემული ატესტატი.                                                                                                                    

უთარიღო. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 ც .  

 

28. ცნობარი გურამ საღარაძის შემოქმდებითი მოღვაწეობის შესახებ.                                          

უთარიღო. ბლანკი. 1გვ. 

 

29. საქართველოს კულტურის მიისტრ ლორთქიფანიძის განცხადება საბჭოთა კულტურის 

მინისტრას პ.ნ დემიჩევს, გურამ საღარაძისთვის სახალხო არტისტის წოდების მინიჭების 

შესახებ.                                                                                                                                            

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ . 

 

30. ცნობა გურამ საღარაძისადმი მინიჭებული ორდენის შესახებ.                                                

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

 

31. ცნობარი გურამ საღარაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.                                            

უთარიღო. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენააზე.  1 გვ .  

 

32. ორგკომიტეტის მიერ გაცემული მადლობის ფურცელი გურამ საღარაძეს „ კავკასიის 

მუსიკალური გაზაფხულის“ მოწყობისა და აქტიური მონაწილეობისთვის.                           

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ .  

 

                                                                  ადრესები 

33. საქართველოს კპ ქუთაისის საქალაქო კომიტეტის და სახალახო დეპუტატთა საბჭოს 

აღმასკომის 60 წლის იუბილის მისალოცი ადრესი გურამ საღარაძეს.                                                            

1989 წ. 13 თებერვალი.  დასტამბული. 1 ც .  

 

34. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაბადების დღისა და შობა- ახალი 

წლის მისალოცი ადრესი გურამ საღარაძეს.                                                                                         

2010 წ. ნაბეჭდი. 1 ც .  

 

35. საქართველოს პარლამენტის თამჯდომარის ნინო ბურჯანაძის ვარსკვლავის გახსნისა და 

75 წლის იუბილის მისალოცი ადრესი გურამ საღარაძეს.                                                          

უთარიღო. დასტამბული. თან ერთის ნინო ბურჯანაძის მინაწერები. 1 ც .  

 

 

 

 

 



                                                         სიები 

 

36. რუსთაველის თეატრში გურამ საღარაძის მიერ შესრულებული როლების სია.                  

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ . 

 

37. გურამ საღარაძის მიერ შესრულებული როლების სია.                                                           

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.  

 

38. გურამ საღარაძის ავტობიოგრაფია, ერთვის შესრულებული როლების სია.                                                                                                

უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.  

 

39. გურამ საღარაძის მიერ შესრულებული როლების სია.                                                                  

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე.  2 გვ.                                                        

 

40. გურამ საღარაძის მიერ შესრულებული როლების სია.                                                                   

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.    

 

                           ლექსი მიძღვნილი გურამ საღარაძისადმი,            

                                           პროგრამა, ჩანახატები 

 

41. საქართველოს სახალხო არტისტ გურამ საღარაძისადმი მიძღვნილი თამარ ცეცაძის 

ლექსი მეგიბრებისა და თავყვანისმცემლების სახელით.                                                        

უთარიღო. ხელნაწერი. 1 გვ . 

 

42. პაატა ბურჭულაძის საქველმოქმედო ფონდის მიერ რუსთაველის თეატრში გამართული 

გურამ საღარაძის საღამოს პროგრამა.                                                                                                         

13 ნოემბერი. დასტამბული. 1 ც . 

                                                 

43. გურამ საღარაძის ჩანახატები.                                                                                                                  

უთარიღო. ფანქარი. 8 ც.  

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

                                                 


