
                                                                                                         არქივი გადაამუშავა თამარ მაისურაძემ. 

 

                                    გრიგოლ კოკელაძის პირადი საარქივო ფონდი 

                ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მასახველი მასალა 

 

1. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ 

კოკელაძის ხელოვნების მუშაკთა სახლის დირექტორად დანიშვნის შესახებ.  

1937 წ. 15 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

2. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ 

კოკელაძისადმი, კულტურის სფეროში დეფექტების აღმოფხვრისა და სხვადასხვა 

სამუშაოების ჩატარების შესახებ. 

1938 წ. 10 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

3. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ 

კოკელაძის ხელოვნების მუშაკთა სახლის დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის 

შესახებ. 

1938 წ. 16 აპრილი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

4. გრიგოლ კოკელაძის ბიოგრაფია. 

1939 წ. 15 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

5. გრიგოლ კოკელაძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.  

1939 წ. 15 მაიაი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. 4 გვ.  

 

6. გრიგოლ კოკელაძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1939 წ. 15 მაისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. წითელი და ლურჯი მელანი. 4 გვ.  

 

7. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბარძანება, ბორჯომის 

სარაიონო გუნდის ხელმძღვანელის კ. კავსაძის თანამდებობიდან 

გათავისუფლებისა და გრ. კოკელაძის მიერ ახალი გუნდის ჩამოყალიბებისა და 

გუნდის ხელმძღვანელის შესაფერი კანდიდატურის მოძიების შესახებ.  

1939 წ. 4 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

8. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული მადლობის ბრძანება 

ხალხური შემოქმედების სახლის დირექტორ, კომპოზიტორ გრიგოლ 

კოკელაძისადმი, დ. ჯავრიშვილის საცეკვაო ანსამბლის სათანადოდ მომზადებასა 

და გუნდისთვის მხატვრული და მუსიკალური კონსულტაციის გაწევასთან 

დაკავშირებით. 

1939 წ. 31 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

9. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული მადლობის ბრძანება გრიგოლ  

კოკელაძისადმი, ხალხური შემოქმედების სახლთან არსებული ექსპერიმენტალურ 

სამხატვრო სახელოსნოების მიერ სპეციალური დავალებით ხალხური ხელოვნების 

ექსპონატების დროულად და სანიმუშოდ მომზადებასთან დაკავშირებით. 

1939 წ. 31 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 



10. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ 

კოკელაძის თვითმოქმედი წრეების ხელმძღვანელთა მოსამზადებელი და 

გადასამზადებელი კურსების დირექტორად დანიშვნის შესახებ.  

1940 წ. 2 იანვერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

11. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ 

კოკელაძისადმი, შვებულების მომავალ წელს გადატანასთან დაკავშირებით. 

1940 წ. 16 ნოემბერი ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

12. საქ. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება საიუბილეო 

მუშაობების ჩასატარებლად გრიგოლ კოკელაძის შვებულებიდან გამოძახების 

შესახებ.  

1940 წ. 23 ნოემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

13. საქ. კულტურის სამინისტროს საქმეთა მმართველის ვ. გოგუას მიერ გაცემული 

გრიგოლ  კოკელაძის დახასიათება.  

1940 წ. 22 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

14. თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საკომპოზიციო ფაკულტეტის მიერ 

გაცემული მოწმობა გრიგოლ კოკელაძისადმი. 

1941 წ. 5 დეკემბერი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 4 გვ.  

 

15. გრიგოლ კოკელაძის ბიოგრაფია – „ჩემი მოღვაწეობის 20 წელი“. 

1944 წ. 30 ივლისი. ნაბეჭდი. 2 გვ.  

 

16. გრიგოლ კოკელაძის ბიოგრაფია. 

1946 წ. 15 ნოემბერი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. მელანი. 2 გვ.  

 

17. გრიგოლ კოკელაძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. (ერთვის ფოტო). 

1947 წ. 3 იანვარი. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

18. ტფილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ენისა და ლიტერატურის 

განყოფილების მიერ გაცემული დიპლომი გრიგოლ კოკელაძის მიერ უმაღლესი 

სასწავლებლის სრული კურსის დამთავრების შესახებ.  

1947 წ. 24 აპრილი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. (ასლი).  

 

19. საქ. ხელონების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ 

კოკელაძის ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის წოდების მინიჭების შესახებ.  

1951 წ.  3 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

20. საქ. კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ კოკელაძის 

მინისტრის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ. 

1952 წ. 17 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

21. გრიგოლ კოკელაძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.  

1954 წ. 15 სექტემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. მელანი. 4 გვ.  

 



22. გრიგოლ კოკელაძის ბიოგრაფია. 

1954 წ. 6 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

 

23. გრიგოლ კიკელაძის მუსიკალური ნამუშევრების სია. 

1954 წ. 7 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე.  3 გვ.  

 

24. საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირის მიერ გაცემული გრიგოლ კოკელაძის 

დახასიათება. 

1954 წ. 8 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ხელს აწერენ: ა. 

შავერზაშვილი, ა. ბეგიჯანოვი. 1 გვ.  

 

25. საქ. კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული  ბრძანება გრიგოლ კოკელაძის საქ. 

სახელმწიფო ფილარმონიის დირექტორად დანიშვნის შესახებ.  

1955 წ. 7 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

26. გრიგოლ კოკელაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი ცნობა. 

1955 წ. 9 მაისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული. მელანი. ფანქარი. რუსულ 

ენაზე. 2 გვ.  

 

27. საქ. კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ კოკელაძის საქ. 

სახელმწიფო ფილარმონიის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების 

შესახებ.  

1955 წ. 21 ივნისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

28. საქ. კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული ბრძანება  გრიგოლ კოკელაძის დ. 

არაყიშვილის სახ. მუსიკალური სასწავლებლის დირექტორის თანამდებობაზე 

დანიშვნის შესახებ. 

1956 წ. 31 იანვარი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

29. თბილისის I სამუსიკო სასწავლებლის დირექტორ – გრიგოლ კოკელაძის 

განცხადება საქ. სსრ კულტურის მინისტრის მოადგილე – ი. სხირტლაძისადმი, 

კუთვნილი შვებულების მიღებასთან დაკავშირებით. (განცხადებას ერთვის ი. 

სხირტლაძის დადებითი რეზოლუცია). 

1957 წ. 9 ივლისი. ნაბეჭდი. ბლანკი. 1 გვ.  

 

30. საქ. კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ კოკელაძის 

შვებულებაში გასვლასთან დაკავშირებით.  

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

 

31. თბილისის I მუსიკალური სასწავლებლისა და სკოლის დირექტორის – გრიგოლ 

კოკელაძის განცხადება საქ. კულტურის მინისტრის მოადგილე – ი. 

სხირტლაძისადმი, კუთვნილი შვებულებით სარგებლობის შესახებ. 

1957 წ. 30 დეკემბერი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.  

 

32. საქ.  კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ კოკელაძის 

შვებულებიდან დარჩენილი დღეების შემდეგი წლისთვის გადატანის შესახებ. 

1957 წ. 31 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  



33. საქ. კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული ბრძანება გრიგოლ კოკელაძის საქ. 

კულტურის სამინისტროს მუსიკალურ დაწესებულებათა განყოფილების უფროსის 

თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ . 

1958 წ. 16 ივლისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

34. გრიგოლ კოკელაძის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცლის დამატება. 

1959 წ. 15 ივლისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ.  

 

35. საქ. საგუნდო საზოგადოების მიერ გაცემული ბრძანებიდან ამონაწერი გრიგოლ 

კოკელაძის საქ. საგუნდო საზოგადოების საორგანიზაციო კომიტეტის 

თავმჯდომარედ გადაყვანის შესახებ.  

1959 წ. 16 ივლისი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. (2 ეგზ.) 

 

36. გრიგოლ კოკელაძის ბიოგრაფია. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.  

 

37. თბილისის ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ  გაცემული გრიგოლ 

კოკელაძის დახასიათება.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს: ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოს უფროსი – ვ. გოგუა. 1 გვ.  

 

38. გრიგოლ კოკელაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი ცნობა. 

უთარიღო. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. მელანი. 1 გვ.  

 

39. გრიგოლ კოკელაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი პროსპექტი. (ავტორი 

– მ. ფიჩხაია).  

უთარიღო. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.  

 

 

 

 


