
                                                  თბილისი ფოტო კატალოგი

(კატალოგი შეადგინა გიორგი კალანდიამ)

ძველი თბილისი

თბ-001  რუსთაველის (ყოფილი გოლოვინის) პროსპექტი. სახლი სადაც სტუმრობდა 
1888 წელს რუსეთის იმპერატორი ალექსანდრე მესამე. დ.ერმაკოვის ფოტო
თბ-002 ძველი თბილისი მტკვრის სანაპიროდან, საქართველოს ეგზარქის სახლი
თბ-003 მეტეხის ხიდის მშენებლობა. (ლ.გვარამაძის არქივიდან)
თბ-004 მეტეხის ხიდის მშენებლობა (სავარაუდოდ საბჭოთა პერიოდი). ხიდზე 

დგანან მუშები. ნაგებობა ხარაჩოებშია
თბ-005 მეტეხის ხიდის მშენებლობა (ლ.გვარამაძის არქივიდან)
თბ-006 საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა (ყოფილი სათავადაზნაურო ბანკი) 

  გარე ხედი. 19 ს-ის ფოტო
თბ-007 საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა (ყოფილი სათავადაზნაურო ბანკი) 

  შესასვლელი და ტრიუმფალური კიბე.  19 ს-ის ფოტო
თბ-008 საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა (ყოფილი სათავადაზნაურო ბანკი) 

  მთავარი დარბაზი. 19 ს-ის ფოტო
თბ-009 საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა (ყოფილი სათავადაზნაურო ბანკი) 

  ერთ-ერთი დარბაზი. 19 ს-ის ფოტო
თბ-010 საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა (ყოფილი სათავადაზნაურო ბანკი) 

  ერთ-ერთი დარბაზი. 19 ს-ის ფოტო
თბ-010ა სოლოლაკი. 19 ს-ის ფოტო
თბ-010ბ სოლოლაკი. არშაკუნის შენობა. ამჟამად სამხატვრო აკადემია. 19 ს-ის ფოტო
თბ-011 მტკვრის სანაპირო. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-012 თავად ჯორჯაძის სავაჭრო სახლი. 1889 წლის ფოტო
თბ-013 სასტუმრო ”როსსია”. გოლოვინის პროსპექტი. თანამედროვე რუსთაველი. 19-

ს-ის ფოტო ასლი
თბ-014 გერმანული კირხე დღევანდელი მარჯანიშვილის მოედნის ტერიტორიაზე
თბ-015 მეტეხის ერთ-ერთი ხიდი.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-016 ხიდი მაიდანზე. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-017 თბილისი საფოსტო სადგური. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-018 ძველი თბილისის ერთ-ერთი სახლი. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-019 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-020 მეჩეთის ქუჩა. ბოტანიკური ბაღიდან. 19 ს-ის ღია ბარათის ფოტოასლი
თბ-021 მუშტაიდის ბაღის ერთ-ერთი პავილიონი. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-022 აბასის მეჩეთი მეტეხის ციხესთან.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-023 აბასის მეჩეთი მეტეხის ციხესთან.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-024 ხიდი მაიდანზე. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-025 ძველი თბილისის აივნები. გომის ქუჩა. თ.ქიქავას ფოტო
თბ-026 ძველი თბილისი. სომხური მინატურა
თბ-027 ძველი თბილისი. შადინოვის ქარვასლა. თ.ქიქავას ფოტო
თბ-028 ძველი თბილისი. პუშკინის ძეგლი
თბ-029 დაბახანა აბანოებთან. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-030 ნარიყალა.19 ს-ის ფოტოასლი



თბ-031 ქართული საერო მუზეუმის შენობა. პროექტი შედგენილია პ.შტერნის მიერ
თბ-032 ბარათაშვილის ხიდი. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-033 თბილისი. სასტუმრო ”კავკაზი”. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-034 თბილისი. ბოტანიკური ბაღის აღმართი და მინარეთი. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-035 კომენდანტურა გოლოვინის პროსპექტზე. 19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-036 სასულიერო სემინარიის შენობა
თბ-037 თბილისი. თევზით მოვაჭრენი, ფერწერული სურათის ფოტოასლი
თბ-038 აღმოსავლური ვაჭრობა თბილისში. ფოტოასლი
თბ-039 თბილისი. ფეხსაცმლის მკერავი.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-040 თბილისი. საოქრომჭედლო.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-041 თბილისი. კარტოფილით მოვაჭრენი.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-042 თბილისი. ბაზარი.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-043 თბილისი. ხელოსანი.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-044 თბილისი. ხალიჩით ვაჭრობა.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-045 თბილისი. კერამიკით მოვაჭრენი.19 ს-ის ფოტოასლი
თბ-046 თბილისი. წყლის გამყიდველები.19 ს-ის ფოტოასლი

თბილისი. ტაძრები, საკულტო ნაგებობები

თბ-047-თბ-065 თბილისი. ვანქის ტაძრის არქიტექტურა (ტატიანა სოკოლოვას ფოტო)
თბ-066-თბ-081 თბილისი. ვანქის ტაძრის ინტერიერი (ტატიანა სოკოლოვას ფოტო)
თბ-082 ტაძარი. უცნობი. სავარაუდოდ თბილისი
თბ-083 ფეთხაინის ტაძარი
თბ-084 ვერის ტაძრის საკურთხეველი
თბ-085 ვერის ტაძრის აღმოსავლეთი ფასადი
თბ-086 მეტეხის ტაძარი, რესტავრაციის პროცესში.
თბ-087 მეტეხის ტაძარი და ვახტანგ გორგასლის ძეგლი
თბ-088 მეტეხის ტაძარი
თბ-089 მეტეხის ტაძარი დარეჯანის სასახლის აღმართიდან
თბ-090 სიონის ტაძარი
თბ-091 სიონის სამრეკლო და ქვაჯვარი
თბ-092 სიონის ტაძრის კარიბჭის მორთულობა
თბ-093 სიონის ტაძარი და ქარვასლა
თბ-094 ანჩისხატი. ჩრდილოეთის ტაძარი რესტავრაციის შემდეგ
თბ-095 ანჩისხატი
თბ-096 მამადავითის მონასტერი

თბილისი. აივნიანი სახლები, ძველი უბნების კოლორიტი

თბ-097-თბ128 აივნიანი სახლები

თბილისი ნახატებში

თბ-129 თბილისი. აბანოთუბანი. მხატვარი ლ.კვირიკაშვილი
თბ-130 ძველი თბილისის კუთხე. სამღებროს ქუჩა. მხატვარი ლ.კვირიკაშვილი
თბ-131 ძველი თბილისი კუთხე. ბავშვები კიბეებზე. მხატვარი ლ.კვირიკაშვილი



თბ-132 სახლი მეტეხის შესახვევში. მხატვარი ლ.კვირიკაშვილი
თბ-133 ძველი თბილისის კუთხე. მხატვარი ლ.კვირიკაშვილი
თბ-134 ძველი თბილისი. უცნობი მხატვარი
თბ-135 რიყე. მხატვარი ლეო ძაძამიძე
თბ-136 ძველი თბილისის კუთხე. უცნობი მხატვარი
თბ-137 თოვლი ძველ თბილისში. მხატვარი ა.ოტრეშკო
თბ-138 ძველი თბილისის სერიიდან. უცნობი მხატვარი

თბილისი. ხიდები

თბ-139. ბარათაშვილის სახელობის ხიდი
თბ-140 ვახუშტის სახელობის ხიდი
თბ-141  ვახუშტის სახელობის ხიდი
თბ-142 ვახუშტის სახელობის ხიდი
თბ-143 ვახუშტის სახელობის ხიდი
თბ-144 ვახუშტის სახელობის ხიდი

თბილისი. ქორწინების სასახლე

თბ-145-თბ-159 თბილისის ყოფილი ქორწინების სასახლის (ამჟამად ბადრი
        პატარკაციშვილის რეზიდენციის) შიდა და გარე ხედები

თბილისის მეტრო

თბ-160 მეტრო სამგორი შიგნიდან
თბ-161 მეტრო რუსთაველი. გარე არქიტექტურა
თბ-162 მეტრო რუსთაველი შიგნიდან

თბილისის ძეგლები, ობელისკები

თბ-163 ილია ჭავჭავაძის საფლავი. მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძე
თბ-164 ილიას და აკაკის ძეგლი. მოქანდაკე ვ.თოფურიძე, შ,მიქატაძე
თბ-165 ობელისკი მცხეთის გზაზე
თბ-166 300 არაგველის ობელისკი

თბილისი პარკები, სკვერები

თბ-167 მუშტაიდის ბაღი. (XX ს-ის 20-იანი წლები)
თბ-168 მუშტაიდის ბაღი
თბ-169-თბ-172 ვაკის პარკი. (რბილი ნეგატივი. ტატიანა სოკოლოვას ავტორობით)

თბილისის მუზეუმები. ბიბლიოთეკები

თბ-173-თბ179 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ექსპოზიციები (ძირითადად
ზოოლოგია)

თბ-180 ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი
თბ-181-თბ182 ბოლგარსკაიას სასტუმრო ოთახი



თბ-183 საჯარო ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზი

ახალი თბილისი. თბილისი რუსთაველის პროსპექტი

თბ-184 საქინფორმის შენობა (ყოფილი ”ზარია ვასტოკას” რედაქცია)
თბ-185 მეცნიერებათა აკადემიის შენობა (დეტალი)
თბ-186 მეცნიერებათა აკადემიის შენობა (დეტალი)
თბ-187 ყოფილი იმელის შენობა
თბ-188 სასტუმრო თბილისი და ეროვნული გალერეა
თბ-189 თბილისის პოჩტამტის შენობა
თბ-190 თბილისის პოჩტამტის შენობა
თბ-191 თბილისი პოჩტამტის შენობა
თბ-192 მთავრობის სასახლე
თბ-193 მთავრობის სასახლე (1953 წელი)
თბ-194 ყოფილი მარქსიზმ ლენინიზმის ინსტიტუტის შენობა

ახალი თბილისი. არქიტექტურა

თბ-195 თბილისის უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსი. აეროფოტო. თან ახლავს 
სამხედრო უწყების სათანადო ნებართვა

თბ-196 მარჯანიშვილის ხიდი და სანაპირო
თბ-197 მარჯვენა სანაპირო
თბ-198 ფუნიკულიორის შიდა თაღები
თბ-199 თბილისის ახალი გერბი
თბ-200 თბილისის პანორანა
თბ-210 გმირთა მოედნის პანორამა
თბ-211 სასტუმრო ”კოლხეთი”
თბ-212 ”რუსთავი 2-ის” შენობა
თბ-213 ”ლიბერთი ბანკის” შენობა
თბ-214 სასტუმრო ”ივერია”
თბ-206-თბ-212 ლაგუნა ვერეს საცურაო კომპლექსის შიდა და გარე ხედები
თბ-213 სასტუმრო ”აჭარა”
თბ-214 საბურთალოს განაშენიანების პანორამა
თბ-215 საბურთალოს განაშენიანების პანორამა
თბ-216 სასტუმრო ”ივერია”

თბილისი ღია ბარათებში

თბ- 217-თბ-232 ღია ბარათების კრებული ”თბილისი 100 წლის წინ” . 15 ღია ბარათი. 
თბ-217 ორბელიანების აბანო
თბ-218 გოლოვინის პროსპექტი (თანამედროვე რუსთაველის გამზირი) ცენტრში 

არტისტული საზოგადოება (თანამედროვე რუსთაველის თეატრი)
თბ-219 ბოტანიკური ბაღი და ქალაქის დედა ციხე
თბ-220 ციციანოვის აღმართი (თანამედროვე ბარათაშვილის აღმართი)
თბ-221 მეიდანი (თანამედროვე ვახტანგ გორგასლის მოედანი)
თბ-222 ბოტანიკურის ქუჩა



თბ-223 მდინარე მტკვარი და მარჯვენა სანაპირო
თბ-224 მდინარე მტკვარი და ქალაქის ხედი
თბ-225 ნიკოლოზის ხიდი (თანამედროვე მშრალი ხიდი)
თბ-226 ბებუთოვის გოგირდის აბანოები
თბ-227 მეიდანის სავაჭრო მოედანი (თანამედროვე ვახტანგ გორგასლის მოედანი)
თბ-228 ძველი ქალაქი და მტკვარი
თბ-229 ტივების სადგომი
თბ-230 მეიდანი (თანამედროვე გორგასლის მოედანი) და მეჩეთი
თბ-231 ნარიყალა
თბ-232 ვაგზლის მოედანი

თბ-233-თბ-255  ბარათების კრებული ”თბილისი”
თბ-233 მეტეხის ტაძარი
თბ-234 ლენინის მოედანი
თბ-235 მუზის ქანდაკება
თბ-236 ლენინის მოედანი
თბ-237 ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
თბ-238 ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
თბ-239 მთაწმინდა
თბ-240 ვახტანგ გორგასლის ძეგლი
თბ-241 ნარიყალას ციხე
თბ-242 ვახტანგ გორგასლის ძეგლი
თბ-243 ადგილი სადაც მდებარეობდა პირველი ქართული სტამბა
თბ-244 მდინარე მტკვრის სანაპირო
თბ-245 სურათების სახელმწიფო გალერეა
თბ-246 მთავრობის სასახლე
თბ-247 გოგირდის აბანოები
თბ-248 კომპოზიტორ ზაქარია ფალიაშვილის ძეგლი
თბ-249 მუზის ქანდაკება
თბ-250 გამარჯვების პარკი
თბ-251 მეტეხის ტაძარი
თბ-252 კომპოზიტორ ზაქარია ფალიაშვილის ძეგლი
თბ-253 სურათების სახელმწიფო გალერეა (ღამით)
თბ-254 გოგირდის აბანოები

თბ-255-თბ-273  ბარათების კრებული ”თბილისი”
თბ-255 ძველი თბილისის აივნები მეტეხის აღმართზე
თბ-256 ვახტანგ გორგასლის ძეგლი
თბ-257 მეტეხის ტაძარი
თბ-258 ნიკოლოზ ბარათაშვილის ძეგლი
თბ-259 სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბ-260 ”ბერიკონი”-ს შენობა
თბ-261 19 საუკუნის სახლები ბარათაშვილის აღმართზე
თბ-262 სიონის ტაძარი
თბ-263 თბილისის ისტორიული კუთხე
თბ-264 რესპუბლიკის მოედანი



თბ-265 საავტომობილო გზების სამინისტროს შენობა
თბ-266 ბარათაშვილის ხიდი
თბ-267 ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი
თბ-268 იეთიმ გურჯის ძეგლი
თბ-269 სასტუმრო აჭარა
თბ-270 ლენინის მოედანი
თბ-271 სასტუმრო ”ივერია”
თბ-272 დედაქალაქის ტაძრების გუმბათები
თბ-273 დედაქალაქის პანორამა

თბ-274-თბ-283  ბარათების კრებული ”თბილისი”
თბ-274 დედოფალ დარეჯანის სასახლე
თბ-275 შოთა რუსთაველის ძეგლი
თბ-276 მეტეხის ტაძარი
თბ-277 სახლები მტკვარზე
თბ-278 ფილარმონიის შენობა
თბ-279 მთავრობის სასახლე
თბ-280 მარქსიზმ ლენინიზმის ინსტიტუტის შენობა
თბ-281 ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობა
თბ-282 სასტუმრო ”აჭარა”
თბ-283 ვახტანგ გორგასლის ძეგლი

თბ-284-თბ-299 ბარათების კრებული ”ძველი თბილისი”
თბ-284 სოსიკო მერკვილაძის წიგნების მაღაზია
თბ-285 ხალიჩების მაღაზია
თბ-286 ალექსანდრე ნეველის სამხედრო ტაძარი
თბ-287 სამლოცველო მტკვრის სანაპიროზე
თბ-288 ამაღლების ქუჩა
თბ-289 ოპერის თეატრი
თბ-290 ოპერის თეატრი
თბ-291 ქალაქის ხედი და ნარიყალას ციხე
თბ-292 გოლოვინის პროსპექტი
თბ-293 ნარიყალას ციხე
თბ-294 ქალაქის საერთო ხედი ორთაჭალიდან
თბ-295 გოლოვინის პროსპექტი
თბ-296 ქუჩა ”სომხურ ბაზართან”
თბ-297 ავლაბრის ხიდი, სუნიტური მეჩეთი
თბ-298 ავლაბარი
თბ-299 თბილისი და ნარიყალას ციხე


