
                      ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის პირადი საარქივო ფონდი 

                ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

 

1. ხელოვნების საქმეთა საამართველოს უფროს ბენიამინ გოგუას მიერ გაცემული 

ბრძანება ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის ხელმძღვანელობით არსებულ 

მეჩონგურეთა ანსამბლის საქართველოს ფილარმონიისა და ესტრადის 

სახელმწიფო გაერთიანებისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით. 

1937 წ. 28 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ.  

 

2. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს ბენიამინ გოგუას მიერ გაცემული 

ბრძანება ალექსანდრე ფოცხვერაშვილის ხელმძღვანელობით არსებული 

ანსამბლის საქართველოს ფილარმონიისა და ესტრადის სახელმწიფო 

გაერთიანებისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით. 

1938 წ. 7 იანვარი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  

 

3. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს ბენიამინ გოგუას მიერ გაცემული 

ბრძანება ინსტრუმენტალური ანსამბლის დირექტორის მოადგილე ალექსანდრა 

ფოცხვერაშვილის სახელფასო განაკვეთის 1938 წლის ჩათვლით ძალაში 

დარჩენასთან დაკავშირებით. 

1938 წ. 5 მარტი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  

 

4. საქართველოს ფილარმონიისა და ესტრადის სახელმწიფო გაერთიანების 

დირექტორ კანდელაკის მიერ გაცემული ბრძანება ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის 

ხელმძღვანელობით არსებულ მეჩონგურეთა ანსამბლის საქართველოს 

ფილარმონიისა და ესტრადის სახელმწიფო გაერთიანებისთვის გადაცემასთან 

დაკავშირებით.  

1938 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

5. საქართველოს მეჩონგურეთა სახელმწიფო ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელის 

კოტე ფოცხვერაშვილის მიერ გაცემული ცნობა ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის 

ანსამბლში მუშაობასთან დაკავშირებით. 

1939 წ. 26 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - კოტე ფოცხვერაშვი. 1 გვ.  

 

6. ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის ავტობიოგრაფია. 

1939 წ. 9 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ.  

 

7. ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1940 წ. 11 ივნისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. შავი მელანი. ხელს აწერს - 

ალექსანდრა ფოცხვერაშვილი. 4 გვ.  

 

8. ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.  

1941 წ. 20 იანვარი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. ხელს აწერს - ალექსანდრა 

ფოცხვერაშვილი. ქართულ და რუსულ ენებზე. ერთვის ფოტო. 4 გვ.  

 



9. საქართველოს სახელმწიფო ანსამბლის გაერთიანების დირექტორ გრიგორაშვილის 

მიერ გაცემული ბრძანება დამტკიცებულ საკონცერტო პროგრამაში ალექსანდრა 

ფოცხვერაშვილის მიერ ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით.  

1941 წ. 5 ივნისი. ნაბეჭდი. ერთვის ფოტო. 1 გვ.  

 

10. ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1946 წ. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. ფანქარი. ხელს აწერს - ალექსანდრა 

ფოცხვერაშვილი. 4 გვ.  

 

11. ალექსანდრა ფოცხვერაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.  

1948  წ. 30 მაისი. ბლანკი. მელანი. ხელით შევსებული. ხელს აწერს - ალექსანდრა 

ფოცხვერაშვილი. 4 გვ.  

 

12. ვასილ ურუშაძის მოგონებები 1902 წელს კურორტ ბახმაროში ქალთა და ვაჟთა 

ახალგაზრდულ ანსამბლთან შეხვედრასთან დაკავშირებით.  

პირი: ვიქტორ, თედორე დოლიძე.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

13. პოეტ სერგეი სპასკის მოგონება პოეტურ საღამოზე „პოეტთა მეფის არჩევის“ 

შესახებ. 

პირი: ვიქტორ დოლიძე, ვლადიმერ მაიაკოვსკი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

14. მოგონება მ ბეკეტოვის წიგნიდან  - „პოეტი ალექსანდრე ბლოკი“, მოსკოვში 

გამართულ ლიტერატურულ საღამოსთან დაკავშირებით.  

პირი: ვიქტორ დოლიძე, ალექსანდრე ბლოკი, კონსტანტინე სტანისლავსკი.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 


