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რევაზ გოგნიაშვილის პირადი საარქივო ფონდი.
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ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მორვაწეობის ამსახველი მასალა.
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რ. გოგნიაშვილის განცხადება ოპერის თეატრის დირექციისადმი, თეატრში
მუსიკალური სცენარისტის ადგილზე მიღების შესახებ.
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სახელმწიფო ოპერის თეატრის ბრძანება რევაზ გოგნიაშვილის 1921 წლის 1
აგვისტოდან სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. ხელს აწერენ სახ. ოპერის
თეატრის გამგე – პ. დადვაძე. საქმის მწარმოებელი – თეთრაზე.
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ო. ჯიბლაძის განცხადება ოპერის თეატრის გამგე – პ. დადვაძისადმი, რ.
გოგნიაშვილის ოპერა – „ქრისტინეს“ ოპერის თეატრში დადგმის შესახებ. ხელს
აწერენ სათეატრო სეციის გამგე – ალ. ახმეტელი, ხელოვნების კომიტეტის გამგე –
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მდივანი – შ. აფხაიძე.
1921 წ. 6 დეკემბერი. ხლნაწერი. მელანი. 1 გვ.
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სახელმწიფო ოპერის თეატრის გამგის – პ. დადვაძის განცხადება მთავარი
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1921 წ. 6 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 2 გვ.

10. მთავარი სახელოვნო კომიტეტის მდივნის – შ. აფხაიძის განცხადება სახელმწიფო
ოპერის თეატრის გამგისადმი, რ. გოგნიაშვილის ოპერა „ქრისტინეს“
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19. რ. გოგნიაშვილის ხელნაწერი ნოტები: „რომანსი“, „ნანა“.
ავტოგრაფი. ქართულ და რუსულ ენებზე. მელანი. 11 გვ.
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