
                                  თედორე დოლიძის პირადი საარქივო ფონდი  

                 ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

1. თედორე დოლიძის მოსკოვის მშრომელთა დეპუტატობის საბჭოს წევრობის 

ბილეთი.  

1919 წ. 5 იანვარი. ნაბეჭდი. ასლი. დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ. რუსულ 

ენაზე. 1 გვ.  

 

2. თედორე დოლიძის მოწმობა შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ გაცემული 

რუსეთის საბჭოთა სოციალისტური ფედერაციული რესპუბლიკის განათლების 

სახალხო კომისარ ა. ლუნაჩარსკი მიერ   

1921 წ. 4 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული. რუსულ 

ენაზე. 1 გვ.  

 

3. თედორე დოლიძის რუსეთის პოეტთა კავშირის წევრობის მანდატი უფლება-

მოვალეობათა განსაზღვრასთან დაკავშირებით გაცემული საბჭოს მდივან ს. 

ესენინის მიერ  

1921 წ. 11 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. დამოწმებული ნოტარიუსის 

მიერ. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

4. თედორე დოლიძის რუსეთის პოეტთა კავშირის წევრობის მანდატი 

1924 წ. 27 თებერვალი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ. 

1 გვ.  

 

5. თედორე დოლიძის დახასიათება გაცემული რესპუბლიკის დამსახურებული 

არტისტის გიორგი ჯაბაურის მიერ, სამსახიობო საქმიანობასა და ორგანიზაციულ-

ადმინისტრაციულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. 

1950 წ. 25 მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს  გ. ჯაბაური. ნოტარიუსის მიერ 

დამოწმებული. 1 გვ. 

 

6. თედორე დოლიძის დახასიათება, გაცემული ზ. ფალიაშვილის სახელობის 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი რეჟისორ ალ. წუწუნავას მიერ 

ზუბალაშვილების სახალხო სახლში მსახიობად მუშაობასა და კულტურულ-

საზოგადოებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით. 

1950 წ. 25 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს ალექსანდრე წუწუნავა. რუსულ 

ენაზე. 1 გვ.  

 

7. თედორე დოლიძის დახასიათებაб გაცემული საქართველოს სახელმწიფო 

ფილარმონიის ადმინისტრაციის მიერ  

1959 წ. 11 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

 

8. თედორე დოლიძის ცნობა გაცემული მხატვრულ მეცნიერებათა სახელმწიფო 

აკადემიის ხელმძღვანელობის მიერ,  რუსეთის ქალაქებში საჯარო ლექციების 

ორგანიზებასთან დაკავშირებით. 



1929 წ. 8 აპრილი. ნაბეჭდი. დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

9. თედორე დოლიძის ცნობა გაცემული რესპუბლიკის სახალხო არტისტ, პროფესორ 

ა. ინაშვილის მიერ, შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. 

1950 წ. 25 მარტი. ნაბეჭდი. ბეჭედდდასმული. ხელს წერს ა. ინაშვილი. რუსულ 

ენაზე. 1 გვ.  

 

10. თედორე დოლიძის ცნობა გაცემული საქართველოს სახელმწიფო თეატრალური 

მუზეუმის დირექციის მიერ  შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. 

1950 წ. 28 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

 

11. თედორე დოლიძის ცნობა გაცემული საქართველოს თეატრალური მუზეუმის 

დირექციის მიერ შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. 

1950 წ. 28 მარტი. შტამბი. ნაბეჭდი. ხელს წერენ: მუზეუმის დირექტორი გრიგოლ 

ბუხრიკაშვილი, სწავლული მდივანი - სერგო გერსამია. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

 

12. თედორე დოლიძის ცნობა გაცემული საქართველოს თეატრალური მუზეუმისს 

დირექციის მიერ გაცემული ცნობა შემოქმედებით მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. 

1956 წ. 11 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

 

13. თედორე დოლიძის მიმართვა საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური    

            რესპუბლიკის კულტურის მინისტრის მოადგილე ა. დვალიშვილისადმი,    

            ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის წოდების მინიჭებასა და პერსონალური  

            პენსიის დანიშვნასთან დაკავშირებით. 

            1956 წ. 10 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს  თ. დოლიძე. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

 

14 . თედორე დოლიძის ცნობა გაცემული საქართველოს თეატრალური სახელმწიფო  

მუზეუმის დირექტორ გრიგოლ  ბუხნიკაშვილის მიერ  შემოქმედებით  

მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. 

      1959 წ. დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

 

15. ბორჯომის კულტურისა და დასვენების სახლთან არსებულ თეატრში რუსული    

      დრმატული წრის მიერ დაგეგმილი საღამოს პროგრამა - ,,Четыре веселых  

      водевиля’’ - ჩიკარგოვის პიესები: ,,Утро‘“ ,,В загсе” ,, одна комната” იალცევის პიესა:    

     ,,нащи дни“. რეჟისორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი- თ. დოლიძე. მუსიკალური   

     გაფორმება - ოგანეზოვი. მხატვარი - ა. მაისურაძე. 

     29-30 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.  

 

16. რუსული დრამატული წრის საღამოს პროგრამა. ჩიკარგოვას პიესები: ,,Утро“ 

 ,, В загсе’’ ,, одна комната“ю  რეჟისორი და სამხატვრო ხელმძღვანელი- თ.დოლიძე. 

  მუსიკალური გაფორმება- ოგანეზოვა, მხატვრული გაფორმება- ა. მაისურაძე. 

  უთარიღო. რუსულ ენაზე. 1 ც.  

 


