ეკატერინე სოხაძის არქივი
ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის არქივი

1.

ს.ს.რ.კ. სახალხო განათლების კომისარიატის მიერ გაცემული მოწმობა ეკატერინე სოხაძის
სახელზე, ქუთაისის მეორე შრომის სკოლის დამთავრების შესახებ. ხელს აწერენ: სკოლის გამგე
ნ.წულუკიძე; პედაგოგიური საბჭოს წევრნი: ნ.ჯაფარიძე, ალ. მოსეშვილ, ნ. სვანიძე, გ.გიორგაძე, ნ.
ინანიშვილი - სამი გვარი არ იკითხება. საბჭოს მდივანი : ს. ჩხიკვაძე
1925 წ. 6 აგვისტო. ქუთაისი. დასტამბული. შევსებული მელნით. მასალას ერთვის ფოტო ქართულ
ენაზე. 1 გვ. დაზიანებული.

2.

ამონაწერი ქ.ქუთაისის ალექსანდრე ნეველის ეკლესიის 1907 წელს დაბადებულთა სამეტრიკო
წიგნიდან, ეკატერინე სოხაძის შესახებ.
1925 წ. 22 აგვისტო. ქუთაისი. ბლანკი. შევსებული ხელით, მელანი, ბეჭედდასმული. ქართულ
ენაზე. ხელმოწერა: ქ.ქუთაისის სამოქალაქო მდგომარეობის აქტების ჩამწერ ქვეგანყოფილების
გამგე - გვარი არ იკითხება. დაზიანებულია.

3.

მოწმობა - გაცემული ქუთაისის სამუსიკო ტექნიკუმის დირექციის მიერ ეკატერინე სოხაძის
სახელზე, სამუსიკო ტექნიკუმის სპეციალური სიმღერის კლასის დამთავრების შესახებ.
1928 წ. 21 ივნისი. ქუთაისი. ნაბეჭდი, ქართულ ენაზე. ბეჭედდასმული. წითელი ლუქით. ახლავს
ფოტოსურათი. ხელისმოწერა მუსიკალური ტექნიკუმის გამგეს აბაშიძის, საქმის მწარმოებლის
გაბუნიასი. 1 გვ. დაზიანებულია.

4.

ცნობა - გაცემული თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დირექციის მიერ, ეკატერინე
სოხაძის სახელზე, სახელმწიფო კონსერვატორიის ვოკალური ფაკულტეტის დამთავრების
შესახებ.
1930 წ. 18 ივლისი. თბილისი. ნაბეჭდი, ქართულ ენაზე. ბეჭედდასმული. ხელმოწერა: ზ.
ფალიაშვილი. 1 გვ. ძლიერ დაზიანებული.

5.

6.

ამონაწერი - ქ. ქუთაისის ალექსანდრე ნეველის ეკლესიის 1907 წელს დაბადებულთა სამეტრიკო
წიგნიდან. ეკატერინე სოხაძის შესახებ.
1932 წ. 17 მაისი. თბილისი, ნაბეჭდი, ქართულ ენაზე. დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ,
ბეჭედდასმული. 1.გვ.
სსრ. სახალხო კომისართა საბჭოსთან არსებული რადიომაუწყებლობის კომიტეტი იწვევს
თბილისის ოპერის სახელმწიფო თეატრის სოლისტს ეკატერინე სოხაძეს, პარტიის XVII
ყრილობისადმი მიძღვნილ სიმფონიურ კონცერტში მონაწილეობის მისაღებად.
1934 წ. 2 იანვარი. მოსკოვი. მანქანაზე ნაბეჭდი. მუსიკალური მაუწყებლობის დირექტორის
მოადგილის ხემოწერით. ს.რომანოვი. რუსულ ენაზე. 1.გვ.

7.

მანდატი - გაცემული განათლების სახალხო კომისარიატის მიერ, ეკატერინე სოხაძის სახელზე,
მოსკოვში მივლინებასთან დაკავშირებით, პარტიის XVII ყრილობისადმი მიძღვნილ კონცერტში
მონაწილეობისთვის.

1934 წ. 19 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე, ბეჭედდასმული. ხელმოწერა ხელვნ.
სამმართ. უმფრ. მოადგილე დ. კანდელაკი; ანანიაშვილი. 1.გვ.
8.

მოწმობა - გაცემული საქ. სსრ. რადიომაუწყებლობის კომიტეტის მიერ ეკატერინე სოხაძის
სახელზე, პარტიის XVII ყრილობისადმი მიძღვნილ, საკავშირო რადიოკომიტეტის მიერ ქ.
მოსკოვში მოწყობილ სიმფონიურ კონცერტებში მონაწილეობისთვის.
1934 წ. 19 იანვარი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. სამხატვრო- პოლიტიკური
სექტორის გამგის ხელმოწერით- თავაძე. მდივნის ხელმოწერით - მგალობლიშვილი. 1 გვ.
დაზიანებული.

9.

პირადობის მოწმობა N 300 - გაცემული ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის
სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიერ ეკატერინე სოხაძის სახელზე.
1934 წ. 31 ოქტომბერი. თბილისი. ქართულ და რუსულ ენებზე, ბეჭედდასმული. ხელმოწერა ოპ.
დირექტორი ლ.კანდელაკი. ადმინისტრატორი გაურკვეველი. 1ც. ნაბეჭდი.

10. შრომითი ხელშეკრულება - დადებული თბილისის სახელმწიფო ოპერის თეატრის დირექციასა და
ეკატერინე სოხაძეს შორის, საოპერო თეატრის დასში მიღების შესახებ, ვადით 1934წ. 1
ოქტომბრიდან 1935წ. 1 სექტემბრამდე.
1934წ. 28 ნოემბერი. თბილისი. დასტამბული, შევსებული ხელნაწერით. ლურჯი მელანი.
ბეჭედდასმული. თბილისის სახელმწიფო ოპერის თეატრის დირექტორის ხელმოწერით ლ.
კანდელაკი. რუსულ ენაზე. 4.გვ.
11. ცნობა - გაცემული თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ადგილკომის მიერ
ეკატერინე სოხაძეს, რომ მან დაამთავრა რითმო - პლასტიკის კურსი ფრანსუა დელსარტე
სისტემის მიხედვით.
1935წ. 27 დეკემბერი. ნაბეჭდი, ბეჭედდასმული, რუსულ ენაზე. ხელმოწერით: ბეგთაბეგოვა,
ოპერის ადგილკომი ვეწაძე და მდივანის ხელმოწერა გაურკვეველია.
12. სსრკ სახელმწიფო აკადემიური დიდი თეატრის დირექციას შეტყობინება ეკატერინე სოხაძისადმი,
დიდი თეატრის დასში მიწვევის შესახებ.
1936 წ. 17 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი რუსულ ენაზე.ხელმოწერა - დირექტორი მუტნიხი. 1გვ.
13. პირადობის მოწმობა

N 36 - გაცემული ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის

სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიერ ეკატერინე სოხაძის სახელზე.
1936 წ. 20 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი შევსებული ხელით. ბეჭედდასმული. ქართულ და
რუსულ ენებზე. ხელმოწერა ოპერის დირექტორი. 1 ც.
14. მოსკოვის გაზეთის „რაბოჩაია მოსკვა“-ს რედაქციის მიწვევა ეკატერინე სოხაძეს, ქართული
ხელოვნების დეკადის მონაწილეთა და რედაქციის მუშაკთა შეხვედრაზე.
1937 წ. 4 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი რუსულ ენაზე. კულტურისა და ხელოვნების განყოფილების
გამგის ხელმოწერით - ვაინბლატი. 1გვ.
15. გაზეთ „საბჭოთა ხელოვნები“-ს რედაქცია იწვევს ეკატერინე სოხაძეს რედაქციაში მეგობრულ
შეხვედრაზე ქართული ხელოვნების დეკადის დამთავრებასთან დაკავშირებით.

1937 წ. 17 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი რუსულ ენაზე. ხელმოწერა პასუხისმგებელი რედაქტორის მ. ალტმანი. 1გვ.
16. სსრკ. მოსკოვის დიდ თეატრში შესასვლელი დროებითი N 23 საშვი გაცემული ეკატერინე სოხაძის
სახელზე.
1937 წ. 20 იანვარი. მოსკოვი. რუსულ ენაზე. გაბტ-ის კომენტდანტის ხელმოწერით. გვარი არ
იკითხება. 1გვ.
17. მოწმობა გაცემული თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო
თეატრის დირექციის მიერ, ეკატერინე სოხაძის სახელზე, მოსკოვსა და ლენინგრადში სამეცნიერო
მივლინებით გამგზავრებასთან დაკავშირებით.
1937 წ. 19 მარტი, თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ : დირექტორი
ა.ჭყონია. საქმეთამმართველი მარგველაშვილი. 2გვ. დაზიანებულია.
18. ეკატერინე სოხაძე ავტობიოგრაფია
1937 წ. 20 ოქტომბერი.თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.
19. ავტობიოგრაფია
1937 წ. 20 ოქტომბერი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 1ც.
20. პირადობის მოწმობა - გაცემული ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო
თეატრის დირექციის მიერ ეკატერინე სოხაძის სახელზე.
1938 წ. 17 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ხელით შევსებული, მელანი. ბეჭედდასმული. რუსულ
ენაზე. ხელმოწერით : ოპერის დირექტორი ნ. მაისურაძე, საქმეთა მმართველი: ლ. არ იკითხება.
1ც.
21. მოსკოვის სახელმწიფო ფილარმონიის სამხატვრო განყოფილების თხოვნა ეკატერინე სოხაძისადმი
მომავალ სეზონში მოსკოვის მეცნიერებათა სახლში ორი სოლო კონცერტის ჩატარებასთან
დაკავშირებით.
1938 წ. 19 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს სამხატვრო განყოფილების გამგე
მ. გლებოვი. დაზიანებული. 1გვ.
22. მოსკოვის სახელმწიფო ფილარმონიის სამხატვრო განყოფილების შეტყობინება ეკატერინე
სოხაძეს, მოსკოვში მისი მეორე სოლო კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.
1938 წ. 20 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1.გვ. ძლიერ დაზიანებული.
23. ეკატერინე სოხაძის შრომის წიგნაკი.
1939 წ. 25 თებერვალი. თბილისი. დასტამბული. ხელით შევსებული. მელანი. 1ც.
24. ეკატერინე სოხაძე. კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.
1. 1939 წ. 20 ივნისი. თბილისი. დასტამბული. შევსებული ხელნაწერით. მელანი რუსულ ენაზე.
2.

1946 წ. 16 ოქტომბერი. თბილისი. დასტამბული. შევსებული ხელნაწერით. მელანი რუსულ

3.

ენაზე.
უთარიღო. თბილისი. დასტამბული. შევსებული ხელნაწერით. რუსულ ენაზე. 12 გვ.

25. შრომითი ხელშეკრულება - დადებული საქართველოს სახემწიფო ფილარონიასა და ეკატერინე
სოხაძეს შორის, ეკატერინე სოხაძის საკონცერტო მოღვაწეობასთან დაკავშირებით 1939 წ. 1
აგვისტოდან 1940 წ. 1 აგვისტომდე.
1939 წ. 20 ივლისი. თბილისი. დასტამბული. შევსებული ხელნაწერით. ლურჯი მელანი, წითელი
ფანქარი, ბეჭედდასმული. საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონიის დირექტორის ხელმოწერით
ს.ი. პოლდიშვილი ? რუსულ ენაზე. 2გვ.
26. ავტობიოგრაფია.
1939 წ. 23 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი ქართულ ენაზე. ბეჭედდასმული . ასლი. ამოწმებს მ
(გვარი გაურკვეველია) 2 ეგზემპლარი.
27. მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს მიერ გაცემული დეპუტატის ბილეთი,
ეკატერინე სოხაძის სახელზე.
1939 წ. თბილისი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1ც.
28. სიმღერის პედაგოგთა ატესტაციის საკავშირო კომისიის თავმჯდომარეს ა.სვეშნიკოვის
შეტყობინება ეკატერინე სოხაძეს, სიმღერის პედაგოგთა ატესტაციის საკავშირო კომისიის
პლენუმის სხდომის ჩატარების თარიღის შეცვლის შესახებ.
1940 წ. 6 დეკემბერი. მოსკოვი. ნაეჭდი, სევსებული ხელით. მელანი. რუსულ ენაზე. ხელმოწერა.
კომისიის თავმჯდომარე პროფესორი ა. სვეშნიკოვი.
29. აბხაზეთის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიწვევა ეკატერინე სოხაძისადმი, აბხაზეთის ასსრ 20
წლისთავის აღსანიშნავ საიუბილეო სესიაში მონაწილეობის მიღების შესახებ. ხელისმოწერა: 1.
აბხაზეთის სსრ პრეზიდიუმის თავმჯდომარე მ. დელბა. 2. აბხაზეთის ასსრ სახ. საბჭოს
კომისარიატის თავმჯდომარე ვ. ჭიჭინაძე. 3. აბხაზეთის საოლქო კომიტეტის კპ (ბ) მდივანი
მ.ბარამია.
1941 წ. 10 თებერვალი. ქ.სოხუმი. დასტამბული, რუსულ ენაზე. 1ც.
30. საქართველოს სსრ სახალხო არტისტის ეკატერინე სოხაძის საპატიო სიგელი. საქართველოს სსრ
სამეურნეო და კულტურული მშენებლობის დარგში თვალსაჩინო დამსახურებისათვის ეკატერინე
სოხაძეს სსრ სახალხო არტისტის წოდების მინიჭების შესახებ.
1942წ. თბილისი. ხელით შევსებული, მელანი. ბეჭედდასმული. ხელმოწერა: საქართველოს სსრ
უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე გ.სტურუა. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს
პრეზიდიუმის მდივანი ვ.ეგნატაშვილი. 1ც.
31. ამონაწერი ბრძანებიდან N 96 - ხელოვნების საქმეთა სამმართველო მადლობას უხდის ეკატერინე
სოხაძეს საბჭოთა საქართველოს 25 - წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტის მაღალმხატვრულ
დონეზე ჩატარებასთან დაკავშირებით.
1946წ. 21 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე, ხელმოწერა სამ. უმფ. რ. შადური. 1გვ.
32. ეკატერინე სოხაძე - ავტობიოგრაფია
1946წ. 16 სექტემბერი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 1გვ. 2 ეგზემპლარი.

33. ქ. ტიუმენის გვარდიის ოფიცრების მილოცვის წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი სტალინური
პრემიის ლაურეატის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1947წ. 3 ივლისი. ქ.ტიუმენი. ავტოგრაფი, რუსულ ენაზე. ხელს აწერს გვარდიის მაიორი - გვარი არ
იკითხება. 1გვ.
34. მშრომელთა დეპუტატების მიერ გაცემული თბილისის საქალაქო საბჭოს დეპუტატის ბილეთი N
227, ეკატერინე სოხაძის სახელზე.
1948 წ. თბილისი. ბეჭედდასმული. სამმართველოს თავმჯდომარის ხელმოწერით გ.გოჩაშვილი.
1ც.
35. ბრძანება N 285 - ქ. თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო
თეატრის დირექციის ნებართვა ეკატერინე სოხაძეს, მოსკოვში სიმღერის პედაგოგთა ატესტაციის
საკავშირო კომისიის პლენუმზე გამგზავრებასთან დაკავშირებით.
1949 წ. 6 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ბეჭედდასმული. ოპერის დირექტორის
ხელმოწერით პ.კანდელაკი. 1.გვ.
36. სიმღერის პეაგოგთა ატესტაციის საკავშირო კომისიის თავმჯდომარის ა.სვეშნიკოვის შეტყობინება
ეკატერინე სოხაძეს, სიმღერის პედაგოგთა ატესტაციის საკავშირო კომისიის პლენუმის სხდომის
ჩატარების შესახებ, მოსკოვის პ.ჩაიკოვსკის სახელობის კონსერვატორიაში 1949წ. 19 დეკემბერს.
1949წ. 28 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. შევსებული ხელით, მელანი. ხელმოწერა კომისიის
თავმჯდომარე ა.სვეშნიკოვი. 1გვ.
37. მშრომელთა დეპუტატების მიერ გაცემული თბილისის საქალაქო საბჭოს დეპუტატის ბილეთი N
235, ეკატერინე სოხაძის სახელზე.
1950წ. თბილისი, ბეჭედდასმული. სამმართველოს უმფროსის ხელმოწერით მ.ლელაშვილი.
მდივანი შ.ბახტაძე. 1ც.
38. ეკატერინე სოხაძე - ავტობიოგრაფია.
1951 წ. 16 ნოემბერი. ქ.თბილისი. ნაბეჭდი, ქართულ ენაზე. 2გვ.
39. ცნობა - გაცემული თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო
თეატრის დირექციის მიერ ეკატერინე სოხაძის ხელფასის შესახებ.
1952წ. 11 ივლისი. თბილისი. დასტამბული. ხელნაწერი, მელანი, ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე.
ხელმოწერა ბუღალტრის ნ. მაჭავარიანი, მეორე ხელმოწერა გაურკვეველი.
40. პირადობის მოწმობა N 88 - გაცემული ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის
სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიერ ეკატერინე სოხაძის სახელზე.
1952წ. 20 ნოემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი, ხელით შევსებული, მელანი, რუსულ ენაზე. ხელმოწერა:
ოპერის დირექტორი, საქმეთა მმართველი - გვარები გაურკვეველი. 1ც.
41. ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის
დ.მჭედლიძის შუამდგომლობა საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრის ა.გუნიასადმი,
ეკატერინე სოხაძისათვის უმაღლესი პერსონალური პენსიის დანიშვნის შესახებ.
1956წ. 24 დეკემბერი.თბილისი. ნაბეჭდი, ქართულ ენაზე. 1გვ.

42. ეკატერინე სოხაძის განცხადება- საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს პერსონალურ
პენსიონერთა დამნიშვნელ კომისიისადმი, უმაღლესი პერსონალურ პენსიასთან დაკავშირებით.
1956წ. 24 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. 1გვ.
43. სსრკ დიდ თეატრში შესასვლელი საშვი N 480, გაცემული ეკატერინე სოხაძის სახელზე.
1958წ. 31 მარტი. მოსკოვი, რუსულ ენაზე. შევსებული მელნით, ბეჭედდასმული. ხელმოწერა
თეატრის კომენდანტი: ს. რუ (გვარი არ იკითხება) 3გვ.
44. ეკატერინე სოხაძის დაბადების მოწმობა.
გაცემულია 1966 წ. 24 დეკემბერს. ქ.ქუთაისი. დასტამბული. შევსებული მელნით. ბეჭედდასმული.
რუსულ ენაზე. 1ც.
45. საქართველოს სსრ ლიტერატურისა და ხელოვნების ცენტრალური სახელმწიფო არქივის
დირექციის თხოვნა ეკატერინე სოხაძისადმი, დირიჟორის ევგენი მიქელაძის პირადი ფონდის
შექმნასთან დაკავშირებით, ეკატერინე სოხაძის პირად არქივში დაცული ე.მიქელაძის ცხოვრებისა
და შემოქმედების ამსახველი დოკუმენტების გაცნობა.
1978წ. 28 ივნილის.ბლანკი. ნაბეჭდი. არქივის დირექტორის ხელმოწერით - ე.მ. გურგენიძე.
ქართულ ენაზე. 1გვ.
46. საქართველოს სსრ ლიტერატურისა და ხელოვნების ცენტრალური სახელმწიფო არქივის
კოლექტივი მადლობას უხდის ეკატერინე სოხაძეს, გამოჩენილი დირიჟორის ევგენი მიქელაძის
ფონდის შექმნისათვის, მასალების თხოვებისათვის და იმედს გამოთქვამს ეკატერინე სოხაძის
ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი დოკუმენტური მასალების სახელმწიფო დაცვისთვის
გადმოცემაზე.
1978წ. 30 აგვისტო. თბილისი. ბლანკი.ნაბეჭდი. საქართველოს ლიტერატურისა და ხელოვნების
არქივის დირექტორი ვ.მ. გურგენიძე. ქართულ ენაზე. 1გვ.
47. გაზეთ „ Ленинское знамя” - ს რედაქციისგან მიმართვა ეკატერინე სოხაძეს. ტანკისტი გვარდიელების მიმართვა შრომის გმირებს. (მასალა საშეფო მუშაობასთან დაკავშირებით)
40- იანი წლები. დასტამბული, რუსულ ენაზე. ხელს აწერს: გაზეთ „ Ленинское знамя” - ს
პასუხისმგებელი რედაქტორის მოადგილე გვარდიის მაიორი მ.კლიმენტიევი. 1ც.
48. სიგელი - გაცემული ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო
თეატრის დირექციის მიერ ეკატერინე სოხაძის სახელზე, თეატრში კეთილსინდისიერი და
სანიმუშო მუშაობისათვის. ხელს აწერენ დირექტორი დ. მჭედლიძე. პარტბიუროს მდივანი ზ.
ანჯაფარიძე. ადგილკომის თავმჯდომარე გ. (გვარი არ იკითხება)
60-იანი წლები, 8 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი, ქართულ ენაზე. ბეჭედდასმული. 1ც.
49. ს.ს.ს.რ. მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ ეკატერინე
სოხაძისადმი გაცემული მოკლე დახასიათება.
ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 2 ეგზემპლარი.

50. მშრომელთა დეპუტატების თბილისის ქალაქის საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატის ფურცელი
ეკატერინე სოხაძის შესახებ. გატარებულია დეპუტატობის კანდიდატად საქალაქო საარჩევნო
ოლქში N 374.
უთარიღო. დასტამბული . ქართულ და რუსულ ენებზე. 1ც.
51. ეკატერინე სოხაძის ჩანაწერი ქუთაისის სასწავლებლის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. ეკატერინე
სოხაძემ შეასრულა სასწავლებლის დირექტორი კომპოზიტორ კოტე მეღვინეთუხუცესის რომანსი
„ერთხელ სოფლად“.
უთარიღო. ავტოგრაფი, მელანი. ქართულ ენაზე. 1გვ.
52. სახალხო არტისტის, სტალინური პრემიის ლაურეატის, ეკატერინე სოხაძის საშემსრულებლო
რეპერტუარი.
ხელნაწერი, მელანი, რუსულ ენაზე. 18გვ.

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა
53. ნოტი - კომპოზიტორი ვიქტორ დოლიძე. ოპერა „ცისანა“ 4 მოქმედება. ცისანას არია. ვიქტორ
დოლიძის მიძღვნითი წარწერით ეკატერინე სოხაძისადმი.
1929წ. 11 მაისი. თბილისი. ავტოგრაფი. დაზიანებული. 4გვ.
54. ნოტი - კომპოზიტორი ვიქტორ დოლიძე. ტექსტი ი.გრიშაშვილისა. რომანსი „რა კარგი ხარ, რა
კარგი !...“. ვიქტორ დოლიძის მიძღვნითი წარწერით ეკატერინე სოხაძისადმი. 1929წ. 13 მაისი.
ტიფლისი.
1929წ. 13 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი, ქართულ ენაზე. ქსერო ასლი. 8გვ.
55. ნოტი - კომპოზიტორი ვიქტორ დოლიძე. ტექსტი მარიჯანისა. რომანსი „თუმც არ ყოფილხარ
პირველი სატრფო“. ვ. დოლიძის მიძღვნითი წარწერით ეკატერინე სოხაძისადმი.
1930წ. 12 თებერვალი. თბილისი, ხელნაწერი, რუსულ ენაზე. ავტოგრაფი- ევგენია კოვალნიცკაია.
6 გვ.
56. ნოტი - რომანსი სოპრანოსათვის „მოდის ჩვენსკენ“. კომპოზიტორი შალვა თაქთაქიშვილი. (მუსიკა
დაიწერა 1924წ.) შ. თაქთაქიშვილის მიძღვნითი წარწერით ეკატერინე სოხაძისადმი.
1931წ. 14 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. 10გვ.
57. ნოტი - კომპოზიტორი თამარ შავერზაშვილი. რომანსი „ ნუ იმღერ ჩემთან“. სიტყვები ა.ს.
პუშკინის, თარგმანი პ.იაშვილისა. თ. შავერზაშვილის მიძღვნითი წარწერით ეკატერინე
სოხაძისადმი.
1937წ. 30 იანვარი. ხელნაწერი. 7გვ.
58. ნოტი - კომპოზიტორი შალვა თაქთაქიშვილი. ოპერა „დეპუტატი“. 4 მოქმედებად და 5 სურათად.
დორას სიმღერა. შ. თაქთაქიშვილის მიძღვნითი წარწერით ეკატერინე სოხაძისადმი. 3 ივნისი 1940
წ. ქ.ტფილისი.
1940წ. 3 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი, რუსულ ენაზე. 4გვ.

59. ნოტი - კომპოზიტორი ა.მაჭავარიანი. რომანსი „შენ საქართველოს დედოფლობა დაგშვენდებოდა“.
ტექსტი ი.ნონეშვილის. დიმიტრი შვედოვის მიძღვნითი წარწერით ეკატერინე სოხაძისადმი 1946წ.
21 ოქტომბერი.
1945წ. თბილისი. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე.
60. ნოტი - რომანსი „ჩემი აღმართი“. კომპოზიტორი მარიამ მაჭავარიანი. ტექსტი ი.გრიშაშვილის. მ.
მაჭავარიანის მიძღვნითი წარწერით ეკატერინე სოხაძისადმი.
1947წ. 28 თებერვალი. ხელნაწერი. 3გვ.
ადრესები
61. ქ.ესენტუკის „პარიზის კომუნის“ სახელობის სანატორიუმი N 22 თანამშრომელთა და
დამსვენებელთა ადრესი ეკატერინე სოხაძისადმი.
1947წ. 24 ივლისი . ქ.ესენტუკი. ხელნაწერი, რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ სანატორიუმის მთავარი
ექიმი პეტრიაკოვი, კულტ. ორგანიზატ. მაკსიმენკო, დამსვენებლები ე.რუმიანცევა, ა.დვორნიკოვი.
62. ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის
შემოქმედებითი კოლექტივის ადრესი ეკატერინე სოხაძისადმი, მისი სასცენო მოღვაწეობასთან
დაკავშირებით. ადრესს ახლავს ხელოვნების მოღვაწეების ავტოგრაფები.
60-იანი წლები. თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. 2გვ.
63. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების პრეზიდიუმის ადრესი ეკატერინე სოხაძისადმი,
სასცენო მოღვაწეობის აღსანიშნავად.
1964წ. 25 მაისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. 2გვ.
ეკატერინე სოხაძის წერილები
64. ეკატერინე სოხაძის წერილი გაზეთ „ქუთაისის“ რედაქტორ გ.მეფისაშვილისადმი,
ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ქუთაისის ფილიალის
გახსნასთან დაკავშირებით.
1969წ. 23 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე. ხელმოწერა ეკატერინე სოხაძე. 1გვ.
65. ეკატერინე სოხაძის წერილი გაზეთ „Кутаисская правда“ -ს კორესპონდენტ ბორის სერგის- ძე
გრინბლანტისადმი, ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის
ქუთაისის ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით.
1969წ. 23 ოქტომბერი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ხელმოწერა ეკატერინე სოხაძე. 1გვ.
66. ეკატერინე სოხაძის წერილი გვარდიის მაიორს ს.კოზიაკინს. მასალა საშეფო მუშაობასთან
დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2გვ.
67. ეკატერინე სოხაძის წერილი გაზეთ „Крылья Родины“ ს მთავარ რედაქტორ პოდპოლკოვნიკ
პ.აქსიონოვისადმი.

უთარიღო. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 1გვ.
68. ეკატერინე სოხაძის წერილი გაზეთ „Крылья Родины“ ს მთავარ რედაქტორ პოდპოლკოვნიკ
პ.აქსიონოვისადმი.
უთარიღო. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 2გვ.
წერილები ეკატერინე სოხაძისადმი
69. შალვა თაქთაქიშვილის წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი რომანსების „ვარდი“, „ნანა“, „მწვანე
მინდორი ბიბინებს“ და სხვების შესრულებასთან დაკავშირებით.
1931წ. 10 ივნისი. ავტოგრაფი. ქართულ ენაზე. 1გვ.
70. შალვა თაქთაქიშვილის წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი რომანსების შესწავლასთან
დაკავშირებით.
1931წ. 12 ივნისი. ავტოგრაფი. ქართულ ენაზე. 1გვ.
71. კომპოზიტორ შალვა თაქთაქიშვილის წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი რომანსი „ბედის“
შესრულებასთან დაკავშირებით.
1931წ. 20 ივნისი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 1გვ. დაზიანებული.
72. თაყვანისმცემელთა წერილი ეკატერინე სოხაძეს. მოხიბლულნი არიან ეკატერინე სოხაძის მაღალი
ვოკალური ხელოვნებით და სთხოვენ მის ფოტოს წარწერით.
1933წ. 19 ივნისი. ავტოგრაფი, მელანი, რუსულ ენაზე. 2გვ. ხელმოწერა: ირინა ჟღენტი, მეორე
გვარი გაურკვეველია.
73. საკავშირო საკონცერტო - საესტრადო საგასტროლო გაერთიანება სთხოვს ეკატერინე სოხაძეს 1938
წლის ზაფხულის პერიოდში საკურორტო ქალაქებში კონცერტების ჩატარებას. ეკატერინე სოხაძის
პასუხი.
1938წ. 11 იანვარი. მოსკოვი. ბლანკი, ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2გვ. ავტოგრაფი. ფანქარი.
74. მოსკოვის სახელმწიფო ფილარმონიის სამხატვრო განყოფილების თხოვნა ეკატერინე
სოხაძისადმი, მათ მიერ 1938წ 19 ივნისს გამოგზავნილ წერილზე პასუხის გაგზავნასთან
დაკავშირებით.
1938წ. 8 აგვისტო. მოსკოვი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. ხელს აწერს აბაზაევი. 1გვ. დაზიანებული.
75. საკავშირო საკონცერტო - საესტრადო საგასტროლო გაერთიანება სთხოვს ეკატერინე სოხაძეს 1939
წელის ზაფხული პერიოდში საკურორტო ქალაქებში კონცერტების ჩატარების თარიღის
შეტყობინებას.
1939წ. 4 თებერვალი. მოსკოვი, ბლანკი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 1გვ. ხელს აწერს ოპერატიული
განყოფილების გამგე სტარუხინი.
76. საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა კავშირის თხოვნა ეკატერინე სოხაძისადმი ქალთა
საერთაშორისო დღის 8 მარტისადმი მიძღვნის საღამო-კონცერტში მონაწილეობის შესახებ,
ხელოვნების ოსტატთა კლუბის დარბაზში.

1939წ. 5 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1გვ. კლუბის მმართველის ხელმოწერა არ იკითხება.
77. ტექნიკური მეცნიერების კანდიდატის ა.ბრატუხინის წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი, პირადი
ხასიათის.
1946წ. 17 ივლისი. ავტოგრაფი, რუსულ ენაზე. 1გვ. მელანი. ხელმოწერა- ა.ბრატუხინი.
78. ქ.ესენტუკის „პარიზის კომუნის“ სახელობის სანატორიუმი N 22 დამსვენებლთა წერილი
ეკატერინე სოხაძეს, რომელშიც მინიჭებული სიამოვნებისთვის მადლობას უხდიან.
1946წ. 28 ივლისი. ქ.ასენტუკი. ავტოგრაფი, მელანი. რუსულ ენაზე. 1გვ, 1კ. ხელმოწერა: ტალალაი,
რუბინფაინ...
79. სსრკ მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სტალინური პრემიების, ხელოვნებისა და ლიტერატურის
კომიტეტის ბუღალტერიის თხოვნა ეკატერინე სოხაძისადმი, საბუთის გამოგზავნის შესახებ.
1947წ. 18 ივნისი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. კომიტეტის ბუღალტრის ხელმოწერით (გვარი არ
იკითხება). რუსულ ენაზე. 1გვ.
80. გაზეთ „Победа“-ს რედაქციის წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი, გვარდიელების დავალებით
წერილს ხელს აწერს გვარდიის მაიორი ს.კოზიაკინი. მასალა საშეფო მუშაობასთან დაკავშირებით.
1947წ. 8 აგვისტო. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1გვ. 1კ.
81. გაზეთ „Крылья Родины“ ს მთავარი რედაქტორის პოდპოლკოვნიკ პ.აქსიონოვის წერილი
ეკატერინე სოხაძისადმი.
1947წ. 1 ოქტომბერი (?) ქ.ლვოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს პოდპოლკოვნიკი
აკსიონოვი. 1გვ. 1კ.
82. შურა გოგუას წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი, რომელშიც იგი გამოთქვამს აღფრთოვანებას
მომღერლის მიერ პუჩინის ოპერა „ჩიო - ჩიო - სან“-ში ბატერფლაის პარტიის შესრულებასთან
დაკავშირებით.
1949წ. 27 ნოემბერი. მოსკოვი. ქართულ ენაზე, ავტოგრაფი, მელანი. 2გვ. ხელმოწერა: შურა გოგუა.
83. ალექსანდრე პიროგოვის წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი. პირადი ხასიათის.
1950წ. მაისი. მოსკოვი. ავტოგრაფი, მელანი, რუსულ ენაზე. 1გვ.
84. სტალინური პრემიის ლაურიატის, მოსკოვის კონსერვატორიის პროფესორის კატულსკაიას
წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი. ე.კატულსკაია სთავაზობს ეკატერინე სოხაძეს კამერული
კონცერტის პროგრამის გეგმას, აცნობს თავის სამუშაო გეგმას.
1953წ. 22 თებერვალი. მოსკოვი. ხელნაწერი. ლურჯი მელანი. ხელმოწერით ე.კატულსკაია. 2გვ. 1კ.
85. მადლობის ბარათი ეკატერინე სოხაძისადმი. (ევროპის გარშემო მოგზაურობისას კულტმასობრივ
ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობისათვის)
1964წ. დეკემბერი. რუსულ ენაზე. დასტამბული. 1ც.

86. რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის მიხეილ ყვარელაშვილის წერილი „მიულოცოთ
სამოცდაათი გაზაფხული“, ეკატერინე სოხაძის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ,
დაბადებიდან 70- წლისთავთან დაკავშირებით.
1977წ. 10 მარტი. ქ.თბილისი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 6გვ.
87. ტ.ბოლგიევას წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი, რომელშიც ლაპარაკია ლენინგრადის
კონსერვატორიის დაარსების 120 და მოსკოვის ბიბლიოთეკის (?) 60 წლისთავის აღსანიშნავ
ღონისძიებებში ტ. ბოლგიევას მონაწილეობის შესახებ.
1982წ. 29 დეკემბერი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე, 4გვ. დაზიანებულია.
88. ტ. ბოლგიევას წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი, პირადი ხასიათის. პირი: რახმანინოვი ა.გ., მინა
პავლეს ასული პოზნანსკაია, დროზდოვა ევგენია რომანის ასული.
1983წ. 5 მარტი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2გვ. 1კ.
89. ტ.ბოლგიევას წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი, პირადი ხასიათის.
1983წ. 26 აპრილი. მოსკოვი. ავტოგრაფი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3გვ. 1კ. დაზიანებულია.
90. გაზეთ „ქუთაისის“ რედაქტორის გ.მეფისაშვილის თხოვნა-წერილი ეკატერინე სოხაძისადმი
თბილისის ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის ქუთაისის
ფილიალის გახსნასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. ნაბეჭდი. ქართულ ენაზე, 1გვ. ხელმოწერა: გაზეთ „ქუთაისი“-ს რედაქტორი
გ.მეფისაშვილი.

პროგრამები

91. შ. გუნოს ოპერა „ფაუსტი“- თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის
სახელმწიფო თეატრი. მარგარიტას პარტია შეასრულა ეკატერინე სოხაძემ. რეჟისორი ა.დ ბელსკი.
დირიჟორი ე.მიქელაძე. მხატვარი კ.იოანოვი.
1931-1932წწ. სეზონი. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1ც.
92. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი, პ.ჩაიკოვსკის ოპერა „ევგენი ონეგინი“. დირიჟორი
ე.მიქელაძე. რეჟისორები: ვ.კვალიაშვილი და ა.სარაჯიშვილი. ტატიანას პარტია შეასრულა
ეკატერინე სოხაძემ.
1931-1932 წწ. სეზონი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1ც.
93. მოსკოვის დიდი თეატრი, შ.გუნოს ოპერა „ფაუსტი“. მარგარიტას პარტია შეასრულა ეკატერინე
სოხაძემ.
1935-1936წწ. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1ც.
94. მოსკოვში ჩატარებული კონცერტის პროგრამა. ტ.შავერზაშვილის „ლერწამი ხარ“ შეასრულა
ეკატერინე სოხაძემ.
1937წ. 14 იანვარი. მოსკოვი. დასტამბული. რუსულ ენაზე.

95. ეკატერინე სოხაძის შემოქმედებითი საღამოს პროგრამა - შესრულდა ზ.ფალიაშვილის,
ი.გოკიელის, ბუკიას, გ.კოკელაძის, რ.გაბიჩვაძის, დ.არაყიშვილის, პ.ჩაიკოვსკის, რიმსკიკორსაკოვის ნაწარმოებები. როიალთან კონცერტმეისტერი ტ.დიუნენკო.
1938წ. 19 დეკემბერი. თბილისი. დასტამბული. რუსულ და ქართულ ენებზე. 3 ეგზემპლარი.
96. მოსკოვში გამართული ხელოვნების ოსტატთა პროგრამა. ეკატერინე სოხაძემ შეასრულა
ტ.შავერზაშვილის „შენ ხარ ლერწამი“.
1938წ. 31 დეკემბერი. მოსკოვი - კრემლი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 3 ეგზემპლარი.
97. ხელოვნების ოსტატთა კლუბში ჩატარებული ეკატერინე სოხაძის შემოქმედებითი საღამოს
პროგრამა. შესავალი სიტყვა - აკ.ვასაძე. კონცერტმეისტერი - ტ.დიუნენკო. შესრულდა ქართველი
და რუსი კომპოზიტორების ნაწარმოებები. (სავარაუდოდ 1937-1938წწ.)
31 მაისი. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1ც.

98. მოსკოვის მეცნიერებათა სახლის დარბაზში გამართული კონცერტის პროგრამა.
1938 – 1939 წწ. 27 და 30 დეკემბერი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 3ც.
99. ეკატერინე სოხაძის თაყვანისმცემლის ვაკულოს ლექსი სოხაძისადმი. ავტორი ლექსს უძღვნის
თავის მეგობარს როინ ჭეიშვილს.
1942წ. ნოემბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. ასლი, ნაბეჭდი. 2 ეგზემპლარი.
100.ამიერკავკასიის რესპუბლიკების საბჭოთა მუსიკის XII დეკადა. ამიერკავკასიის რესპუბლიკების
ხელოვნების ოსტატთა კონცერტის პროგრამა. ეკატერინე სოხაძემ შეასრულა თაქთაქიშვილის
ოპერა „დეპუტატი“- დან დაროს სიმღერა, გლიერის „ნუ დაწნავ ყვავილებს“.
1944წ. 27 დეკემბერი. თბილისი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 2ც
101.მოსკოვის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გამართული ქართული სიმფონიური მუსიკის
კონცერტის პროგრამა. ეკატერინე სოხაძემ პ.ამირანაშვილთან ერთად შეასრულა დუეტი
დ.არაყიშვილის ოპ. „შოთა რუსთველი“.
1944- 45 წწ. სეზონი. 18 თებერვალი. მოსკოვი, დასტამბული. რუსულ ენაზე. 2ც.
102.ზ.ფალიაშვილის ოპერა „აბესალომ და ეთერი“. ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის
სახელმწიფო თეატრი. ეთერის პარტიას ასრულებდა ეკატერინე სოხაძე. დირიჟორი გრ. კილაძე.
მხატვარი ს.ქობულაძე. კოსტიუმების მხატვარი ირ. გამრეკელი.
1945-1946წწ სეზონი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1ც.
103.შ.მშველიძის ოპერა „ ამბავი ტარიელისა“. ზ.ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის
სახემწიფო თეატრი. დირიჟორი შ.აზმაიფარაშვილი. მხატვარი ს.ქობულაძე. ნესტანის პარტია
შეასრულა ეკატერინე სოხაძემ.
1945-1946 წწ სეზონი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1ც.

104.საბჭოთა საქართველოს 27 წლისა და საბჭოთა არმიის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო
კონცერტის პროგრამა. თ შავერზაშვილის სიმღერა „ლერწამი ხარ“ და რუსული ხალხური სიმღერა
„ნუ მძრახავ, ძვირფასო“ შეასრულა ეკატერინე სოხაძემ. თბილისის ზ.ფალიაშვილის სახელობის
ოპერისა და ბალეტის თეატრი. დირიჟორები: გ.კილაძე, შ.აზმაიფარაშვილი, დ. მირცხულავა,
ვ.ფალიაშვილის, ჯ.გოკიელი.
1948წ. 23 თებერვალი. თბილისი. დასტამბული. ქართულ ენაზე. 1ც.
105.რუსი პოეტის ა.ს. პუშკინის დაბადებიდან 150 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს
პროგრამა. ჩატარებული ზ. ფალიაშვილი სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში.
შაპორინის „ფიცი“ შეასრულა ეკატერინე სოხაძემ.
1949წ. 6 ივნისი. თბილისი. დასტამბული. ქართულ ენაზე. 1ც.
106.მოსკოვში გამართული ქართული მუსიკის პროგრამა. საღამოზე ეკატერინე სოხაძემ შეასრულა
დ.არაყიშვილის ოპერიდან „შოთა რუსთაველი“ რუსუდანის არია, დუეტი ცირგილაძესთან
ერთად, რომანსები „შეხვედრა“, „მე შენ გელი“, „საღამო“.
15 და 17 სექტემბერი. მოსკოვი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. 2 ეგზემპლარი.
107.ეკატერინე სოხაძის სოლო კონცერტის პროგრამა.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4გვ.
108.ეკატერინე სოხაძის სოლო კონცერტის პროგრამა.
უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. წითელი ფანქარი. დაზიანებული. 2გვ.
მოსაწვევი ბარათები
109.მოსაწვევი ბილეთი ეკატერინე სოხაძისადმი კრემლის დიდ სასახლეში საქართველოს ხელოვნების
წარმომადგენლებთან მეგობრულ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
1937წ. 14 იანვარი. მოსკოვი. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1.
110.ს.ს.რ.კ. მთავრობის მოსაწვევი ბილეთი ეკატერინე სოხაძისადმი კრემლის დიდ სასახლეში
საღამოზე დასასწრებად.
1938წ. 31 დეკემბერი. მოსკოვი. დასტამბული. რუსულ ენაზე, ბეჭედდასმული. 1ც.
111.ამიერკავკასიის 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის ფეხოსანთა სამხედრო სკოლის
ხელმძღვანელობის ბარათი ეკატერინე სოხაძისადმი.
1946წ. 7 ნოემბერი. თბილისი. დასტამბული. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ სკოლის უფროსი,
კომისარი ლუნევი. მოადგილე დავთიანი.
112.ამიერკავკასიის 26 ბაქოელი კომისრის სახელობის ფეხოსანთა სამხედრო სკოლის
ხელმძღვანელობის მოსაწვევი ბარათი ეკატერინე სოხაძისადმი.
1946წ. 8 ნოემბერი. თბილისი დასტამბული. რუსულ ენაზე. ხელს აწერენ სკოლის უფროსი,
კომისარი ლუნევი. მოადგილე დავთიანი. 1ც.
113.მოსაწვევი ბარათი - ეკატერინე სოხაძის შემოქმედებითი საღამო.

1964წ. 25 მაისი. თბილისი. ქართულ ენაზე. დასტამბული.2 ეგზემპლარი.
114.დ. და ა. შვედოვების მისალოცი ბარათი ეკატერინე სოხაძისადმი. (ულოცავენ დაბადების 60 წელს)
1967წ. 16 მარტი. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1გვ.
115.მოსაწვევი ბარათი ეკატერინე სოხაძისადმი - ქ. ქუთაისში ოპერისა და ბალეტის თეატრის
გახსნასთან დაკავშირებით.
1969წ. 27 დეკემბერი. დასტამბული. ქართულ ენაზე. 1ც.
116.საქართველოს ხელოვნების მუშაკთა სახლის და საქართველოს ფილარმონიის მოსაწვევი ბარათი
ეკატერინე სოხაძისადმი. საქართველოს სსრ დამსახურებლი არტისტის ქეთო ჯაფარიძის ხსოვნის
საღამოზე დასასწრებად.
1973წ. 8 დეკემბერი. თბილისი. დასტამბული. ქართულ ენაზე. 1ც.
117.მოსაწვევი ბარათი ეკატერინე სოხაძისადმი- შეხვედრა საქართველოს სსრ სახალხო არტისტთან ნ.
ხარაძესთან. (მონაწილეობდნენ: პ.ამირანაშვილი, ვ.გოძიაშვილი, მ.ამირანაშვილი, ნ.ანდღულაძე,
ლ.ჭყონია, თ.მერკვილაძე და სხვ.)
1974წ. 29 აპრილი. დასტამბული. ქართულ ენაზე. 1ც.
118.მოსაწვევი ბარათი ეკატერინე სოხაძისადმი - ვერა დავიდოვას დაბადების 70 წლისთავისადმი
მიძღვნილ საიუბილეო საღამოზე დასასწრებად.
1976წ. 20 ნოემბერი. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1ც.
119.ხელოვნების ოსტატთა კლუბის გამგეობის მოსაწვევი ბარათი ეკატერინე სოხაძის შემოქმედებით
საღამოზე დასასრებად.
19 მაისი. თბილისი. დასტამბული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 ეგზემპლარი.
120.სსრკ ხელოვნების კომიტეტის მოსაწვევი ბარათი, ქართული მუსიკის დასკვნით კონცერტზე
დასასწრებად.
25 მაისი. მოსკოვი.დასტამბული. რუსულ ენაზე. 1ც.
121.ეკატერინე სოხაძის ხელოვნების თაყვანისმცემლის მისალოცი ბარათი.
70- იანი წლები. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1ც.

დეპეშები
122.სულხანიშვილის დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი მოსკოვის დიდი თეატრის საოპერო დასში
მიღების შესახებ.
1936წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
123.ეკატერინე სოხაძის დეპეშა მოსკოვის ფილარმონიის განყოფილების გამგის გლებოვისადმი.
თანხმობას აცხადებს და ატყობინებს თავის პირობებს კონცერტების ჩატარებასთან დაკავშირებით.
ამონაბეჭდი დეპეშიდან. 1937-38წწ. რუსულ ენაზე. 1ც.

124.ფოტო -დეპეშა - მოსკოვის ფილარმონიის საგასტროლო ბიუროს გამგეს რეზნიკოვის დეპეშა
ეკატერინე სოხაძისადმი, მომავალ სეზონში პერიფერიაზე ჩასატარებელ კონცერტებში
მონაწილეობის შესახებ.
1938წ. 17 ოქტომბერი. მოსკოვი. ფოტო-დეპეშა. რუსულ ენაზე. 1ც.
125.ეკატერინე სოხაძის დეპეშა მოსკოვის ფილარმონიის თანამშრომელ ი.გლებოვისადმი, კონცერტის
პროგრამისა და აკომპანიატორის დ.ნ. შვედოვის შესახებ.
1938წ. 13 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
126.საიუბილეო კომისიის თავმჯდომარის მიშეინიკის დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, ბელორუსიის
სახალხო არტისტის ლ.პ. ალექსანდროვსკიას სასცენო მოღვაწეობის 25 წლისთავის აღსანიშნავ
საიუბილო ღონისძიებაშ მონარილეობის მიღების შესახებ.
1945წ. 13 სექტემბერი. ქ.მინსკი. ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 1ც.
127.ტარივერდიევის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, ლენინის ორდენით
დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით.
1946წ. 21 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
128.გამრეკელის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, ლენინის ორდენით დაჯილდოვებასთან
დაკავშირებით.
1946წ. 25 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
129.თამარა და ალიოშა მირცხულავების მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, ლენინის
ორდენით დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით.
1946წ. 28 თებერვალი. სოხუმი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
130.დორა შელინას მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით.
1946წ. 28 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
131.კინემატოგრაფიის სამინისტროს (მაჭავარიანის) მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი,
სტალინური პრემიის მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1947წ. 10 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1ც.
132.გულოვას (?), კუჩენკოს მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი დაჯილდოვებასთან
დაკავშირებით.
1947წ. 17 ივნისი. კიევი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
133.მარინა სემიონოვას მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი.
1947წ. 17 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
134.ლილი გვარამაძის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, დაჯილდოვებასთან
დაკავშირებით.
1947წ. 17 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.

135.ხრაპჩენკოს, სურინის, როტატაევას და კალაშნიკოვის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი,
სტალინური პრემიით დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით.
1947წ. 17 ივნისი. მოსკოვი, ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 1ც.
136.აბხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მირცხულავას მისალოცი დეპეშა ეკატერინე
სოხაძისადმი, სტალინური პრემიის ლაურიატის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1947წ. ივნისი. სოხუმი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე.1ც.
137.ალექსანდრა დოლიძის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, სტალინური პრემიის
ლაურიატის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1947წ. ივნილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
138.პოკროვსკის, ტარასოვის, სერგეევის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, სტალინური
პრემიის ლაურიატის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.
1947წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
139.ე.კატულსკაიას დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, კონცერტების წარმატებით ჩატარებასთან
დაკავშირებით.
დაახლოებით 1942, 1945, 1947 წწ. მოსკოვი, ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
140.ედუარდ შევარდნაძის სამძიმრის დეპეშა ეკატერინე სოხაძის გარდაცვალების გამო.
1984წ. 25 მარტი. თბილისი. დასტამბული. ქართულ ენაზე. 1ც.
141.მოსკოვის მეორე სამკერვალო ფაბრიკის კოლექტივის მისალოცი რადიოგრამა ეკატერინე
სოხაძისადმი, ლენინის ორდენით დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით.
მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
142.თამარას მისალოცი რადიოგრამა ეკატერინე სოხაძისადმი, დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით.
მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
143.მოსკოვის სახელმწიფო ფილარმონიის დირექციის დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, მოსკოვში
სოლო კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს გლებოვი. 1ც.
144.მოსკოვის სახელმწიფო ფილარმონიის დირექციის დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, მოსკოვში
სოლო კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს გლებოვი. 1ც. დაზიანებულია
145.მოსკოვის საგასტროლო ბიუროს დირექციის დეპეშა-მიწვევა ეკატერინე სოხაძისადმი, კიევსა და
ოდესაში ხუთი სოლო კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.
უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს რეზნიკოვი. 1ც. დაზიანებული.

146.უკრაინის სსრ საიუბილეო კომიტეტის თავმჯდომარის კორნეიჩუკის დეპეშა-მიწვევა ეკატერინე
სოხაძისადმი, დიდი უკრაინელი პოეტის ტარას შევჩენკოს დაბადებიდან 125 წლისთავის
აღსანიშნავ საღამოში მონაწილეობის მიღების შესახებ.
უთარიღო. კიევი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს საიუბილეო კომიტეტის თავმჯდომარე
კორნეიჩუკი. 1ც. დაზიანებული..
147.მოსკოვის სახელმწიფო ფილარმონიის დირექტორის კოლცოვის დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი,
მოსკოვის მეცნიერებათა სახლში და კავშირთა სახლის დარბაზში სოლო კონცერტების ჩატარების
შესახებ.
მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც. დაზიანებული.
148.მოსკოვის ფილარმონიის კლასიკური მუსიკის განყოფილების გამგის კრეიტნერის დეპეშა
ეკატერინე სოხაძისადმი, დეკემბერში მოსკოვის მეცნიერებათა სახლში სოლო კონცერტის
ჩატარების შესახებ.
მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
149.მოსკოვის ფილარმონიის კლასიკური მუსიკის განყოფილების გამგის კრეიტნერის დეპეშა
ეკატერინე სოხაძისადმი, სოლო კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.
მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
150.დ.ჯავრიშვილის, მ.ნაკაშიძისა და ნ.ლაფაჩის მისალოცი დეპეშები ეკატერინე სოხაძის
შემოქმედებით საღამოსთან დაკავშირებით.
ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3ც.
151.ტარას ლოშკარევის დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, ლენინის ორდენით დაჯილდოვებასთან
დაკავშირებით.
ნაბეჭდი. კიევი. რუსულ ენაზე. 1ც.
152.სერედას მისალოვი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით.
ქ.ლენინგრადი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
153.ნატო ვაჩნაძის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი.
საჩხერე. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
154.ბუშინსკაიას მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, დაჯილდობენასთან დაკავშირებით.
თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
155.ჭიაურელის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, სტალინური პრემიის მინიჭებასთან
დაკავშირებით.
მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
156.კუკუშკინის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, სტალინური პრემიის დანიშვნასთან
დაკავშირებით.
მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.

157.კუკურის მისალოცი დეპეშა ეკატერინე სოხაძისადმი, საპატიო პრემიის მინიჭებასთან
დაკავშირებით.
მოსკოვი, ნაბეჭდი, რუსულ ენაზე. 1ც.
158.ნორცოვის მისალოცი დეპეშა პარაშვილის, წუწუნავას, ანდღულაძის, ამირანაშვილისა და
ქობულაძისადმი დაჯილდოვებასთან დაკავშირებით.
მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.
159.რიდაევის რადიოგრამა ეკატერინე სოხაძისადმი, აგვისტოს თვეში ყირიმის კურორტებზე რვა
კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.
1937წ. 3 ნოემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1ც.

