
ბათუმის თეატრი 

რიგითო/ 
ინვენტ. 

თარო შიფრი №  
დასახელება 

მასალა დაცულობა 

8915 თ-31 ბთ. თ 1 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1937წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი საშუალო 

8916 თ-31 ბთ. თ 2 გ. მდივანის "ბრმა".  1937წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა - დ.  ალექსიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8917 თ-31 ბთ. თ 3  ს. შანშიაშვილის "არსენა". 
1937-38წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

8918 თ-31 ბთ. თ 4 გ. მდივანის "სამშობლო". 1937-
38წ. წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

8919 თ-31 ბთ. თ 5 ს. მთვარაძის "თევრათ". 1937-
38წ. წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

8920 თ-31 ბთ. თ 6 გ. ნახუცრიშვილი, ბ. 
გამრეკელი-"ლადო 
კეცხოველი". 1938-39წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

8921 თ-31 ბთ. თ 7 ს. შანშიაშვილის 
"ფოლადაური". 1938-39წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

8922 თ-31 ბთ. თ 8 რეპერტუარი.  ს. კლდიაშვილის 
"გმირთა თაობა", შეინინის  და 
ძმ. ტურის  "პირის-პირ". 1938-
39წ. წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- შ. ინასარი, 
შ. ხომერიკი.  

ქაღალდი საშუალო 

8923 თ-31 ბთ. თ 9 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1938-39წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. ინასარი.  

ქაღალდი მძიმე 

8924 თ-31 ბთ. თ 10 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1938-39წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. ინასარი.  

ქაღალდი მძიმე 

8925 თ-31 ბთ. თ 11 რეპერტუარი. 1939-40წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 

ქაღალდი მძიმე 



დადგმა-შ. ინასარი, ა. 
ჩხარტიშვილი, ვ. ჩომახია.  

8926 თ-31 ბთ. თ 12 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1939-40წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორები: შ. ინასარი, ვ. 
ჩომახიძე, შ. ხომერიკი.  

ქაღალდი მძიმე 

8927 თ-31 ბთ. თ 13  პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი".  1940-41წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი მძიმე 

8928 თ-31 ბთ. თ 14  ს. ნაიდენოვის "ვანიუშინის 
ოჯახი". 1940-41წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

8929 თ-31 ბთ. თ 15  ვ. შალიკაშვილის 
"უნიადაგონი". 1940-41წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8930 თ-31 ბთ. თ 16 კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა".  
1940-41წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

8931 თ-31 ბთ. თ 17 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა.  1940-41წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟჟისორი- ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8932 თ-31 ბთ. თ 18 ვ. მას და ნ. კულიჩენკოს 
"აყვავებული ბაღი". 1940-41წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-შ. ინასარი.  

ქაღალდი მძიმე 

8933 თ-31 ბთ. თ 19  პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი". 1940-41წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი მძიმე 

8934 თ-31 ბთ. თ 20 შ. ი. გერგელ და ო. ს. 
ლიტოვსკის "ჩემი შვილი". 
1940-41წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8935 თ-31 ბთ. თ 21 ს. ნაიდენოვის "ვანიუშინის 
ოჯახი". 1940-41წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8936 თ-31 ბთ. თ 22 ანონსი. ს. ნაიდენოვის 
"ვანიუშინის ოჯახი". 1940-41წ. 

ქაღალდი საშუალო 



წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-ვ. ჩომახიძე.  

8937 თ-31 ბთ. თ 23 კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 
1940-41წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8938 თ-31 ბთ. თ 24 ტ. ესენოვას "შემშათ". 1940-41წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-შ. ინასარი.  

ქაღალდი საშუალო 

8939 თ-31 ბთ. თ 25 კ. გუცკოვის "ურიელ აკოსტა". 
1940-41წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

8940 თ-31 ბთ. თ 26 ვ. შალიკაშვილის 
"უნიადაგონი". 1940-41წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8941 თ-31 ბთ. თ 27 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი". 1941წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები ქობულეთის 
კულტურის სახლში. დადგმა-გ. 
მრავლაძე.  

ქაღალდი მძიმე 

8942 თ-31 ბთ. თ 28 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1940-41წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი კარგი 

8943 თ-31 ბთ. თ 29 ბრუნშტეინის "გაგრძელება 
იქნება". 1941-42წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8944 თ-31 ბთ. თ 30 ფინ დე გუს "ბერლინის 
გასაღები". 1941-42წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარი.  

ქაღალდი საშუალო 

8945 თ-31 ბთ. თ 31 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1941-42წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო  
ქართული  თეატრი.  
რეჟისორები: შ. ინასარი, გ. 
მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8946 თ-31 ბთ. თ 32 ი. სნეგირიოვის "იაროსლავ 
ილეკ".  1941-42წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.   

ქაღალდი საშუალო 



8947 თ-31 ბთ. თ 33 კ. ტრენევის "ლიუბოვ 
იაროვაია".  1941-42წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული დრამტ. თეატრი.  
დადგმა- ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8948 თ-31 ბთ. თ 34 ბრუნშტეინის "გაგრძელება 
იქნება". 1941-42წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8949 თ-31 ბთ. თ 35 უ. შილერის "ვერაგობა და 
სიყვარული".  1941-42წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  დადგმა- გ. 
მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8950 თ-31 ბთ. თ 36 ფინ დე გუს "ბერლინის 
გასაღები". 1941-42წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარი.  

ქაღალდი საშუალო 

8951 თ-31 ბთ. თ 37 რეპერტუარი.  ვ. როკკის 
"ინჟინერი სერგეევი", დადგმა- 
შ. ინასარი, დ. ერისთავის 
"სამშობლო", დადგმა- ვ. 
მურღულია, ა. შერვაშიძის 
"გენერალი ბაგრატიონი", 
დადგმა- შ. ინასარი.  1942-43წ. 
წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული  თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

8952 თ-31 ბთ. თ 38 რეპერტუარი.  ვ. როკკის 
"ინჟინერი სერგეევი", დადგმა- 
შ. ინასარი, შილერის "ვერაგობა 
და სიყვარული", დადგმა- გ. 
მრავლაძე.  ვ. დარასელის 
"კიკვიძე", დადგმა- ვ. ჩომახიძე, 
"ინჟინერი სერგეევი".  1942-43წ. 
წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული  თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

8953 თ-31 ბთ. თ 39 კ. სიმონოვის "მელოდე".  1942-
43წ. წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული  თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

8954 თ-31 ბთ. თ 40 რჟეშევსკი და კაც - "ოლეკო 
დუნდიჩ". 1942-43წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული  
თეატრი.  დადგმა- შ. ინასარი.  

ქაღალდი კარგი 

8955 თ-31 ბთ. თ 41 გ. მდივანის "პარტიზანები".  
1942-43წ. წ.  ბათუმის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო დრამატული  
თეატრი.  დადგმა- გ. მრავლაძე.  

8956 თ-31 ბთ. თ 42 დ. ერისთავის "სამშობლო".  
1942-43წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო  დრამატული  
თეატრი.  დადგმა- ვ. 
მურღულია.  

ქაღალდი კარგი 

8957 თ-31 ბთ. თ 43 ვ. როკკის "ინჟინერი სერგეევი".  
1942-43წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული  
თეატრი.  დადგმა- შ. ინასარი.  

ქაღალდი საშუალო 

8958 თ-31 ბთ. თ 44 რეპერტუარი. რჟეშევსკის და 
კაც-"ოლეკო დუნდიჩ", ა. 
სუმბათაშვილის "ღალატი", დ.  
ერისთავის "სამშობლო", გ. 
მდივანის "პარტიზანები". 1943-
44წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა- შ. ინასარი, ვ. 
მურღულია, გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8959 თ-31 ბთ. თ 45 რეპერტუარი. რჟეშევსკის და 
კაც-"ოლეკო დუნდიჩ", ა. 
სუმბათაშვილის "ღალატი", დ. 
ერისთავის "სამშობლო", გ. 
მდივანის "პარტიზანები". 1943-
44წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა- შ. ინასარი, ვ. 
მურღულია, გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8960 თ-31 ბთ. თ 46 რეპერტუარი. რჟეშევსკის და 
კაც-"ოლეკო დუნდიჩ", ა. 
სუმბათაშვილის "ღალატი", დ. 
ერისთავის "სამშობლო", გ. 
მდივანის "პარტიზანები". 1943-
44წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა- შ. ინასარი, ვ. 
მურღულია, გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8961 თ-31 ბთ. თ 47 რეპერტუარი. უ. ჰაჯიბეკოვის 
"არშინ-მალ-ალან", დ. 
ერისთავის "სამშობლო", ვ. 
დარასელის "კიკვიძე", ა. 
სუმბათაშვილის "ღალატი". 
1943-44წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

8962 თ-31 ბთ. თ 48 რეპერტუარი. უ.ჰაჯიბეკოვის 
"არშინ-მალ-ალან", დ. 
ერისთავის "სამშობლო", ვ. 
დარასელის "კიკვიძე", ა. 
სუმბათაშვილის "ღალატი". 

ქაღალდი საშუალო 



1943-44წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

8963 თ-31 ბთ. თ 49 რეპერტუარი. უ. ჰაჯიბკოვის 
"არშინ-მალ-ალან", გ. მდივანის 
"პარტიზანები".  
ანონსი,პრემიერა "ჟამთაბერის 
ასული". 1943-44წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

8964 თ-31 ბთ. თ 50 რეპერტუარი. უ. აჯიბეკოვის 
"არშინ-მალ-ალან", რჟეშევსკი 
და კაც- "ოლეკო დუნდიჩ", გ. 
მდივანის "პარტიზანები", კ. 
სიმონოვის "მელოდე"". 1943-
44წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-ვ. მურღულია, 
შ. ინასარი, გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8965 თ-31 ბთ. თ 51 ა. სუმბათაშვილის "ღალატი".  
1943-44წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული  
თეატრი.  დადგმა- ვ. 
მურღულია.  

ქაღალდი კარგი 

8966 თ-31 ბთ. თ 52 ა.  ოსტროვსკის 
"უდანაშაულოდ დამნაშავენი".  
1943-44წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული  
თეატრი.  დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

8967 თ-31 ბთ. თ 53 რეპერტუარი. ლ. გოთუას "მეფე 
ერეკლე", დადგმა- ზ. ღლონტი, 
ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დამანაშავენი", დადგმა- გ. 
მრავლაძე,  ლ. გოთუას "მეფე 
ერეკლე", დადგმა- ზ. ღლონტი,  
მ. ჯაფარიძის "ჟამთაბერის 
ასული", დადგმა- ვ. მურღულია.  
1944-45წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

8968 თ-31 ბთ. თ 54 რეპერტუარი. მ. ჯაფარიძის 
"ჟამთაბერის ასული", 
რჟეშევსკი და კაც-"ოლეკო 
დუნდიჩ", ლ. გოთუას "მეფე 
ერეკლე", ა. ნ. ოსტროვსკის 
"უდანაშაულოდ დამნაშავენი", 
რჟეშევსკი და კაც- "ოლეკო 
დუნდიჩ".  1944-45წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-

ქაღალდი საშუალო 



ვ. მურღულია, შ. ინასარი, ზ. 
ღლონტი, გ. მრავლაძე.  

8969 თ-31 ბთ. თ 55 რეპერტუარი. ა. ნ. ოსტროვსკის 
"უდანაშაულოდ დამნაშავენი", 
ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე", ა. 
სუმბათაშვილის "ღალატი", მ. 
ჯაფარიძის ჟამთაბერის 
ასული", ლ. გოთუას "მეფე 
ერეკლე".  1944-45წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
გ. მრავლაძე, ზ. ღლონტი, ვ. 
მურღულია.  

ქაღალდი საშუალო 

8970 თ-31 ბთ. თ 56 რეპერტუარი.  ლ. გოთუას 
"მეფე ერეკლე", ვ. დარასელის 
"კიკვიძე", რჟეშევსკი და კაც - 
"ოლეკო დუნდიჩ", ა.  
სუმბათაშვილის "ღალატი", ს. 
კლდიაშვილის "ირმის ხევი", ვ. 
დარასელის "კიკვიძე".  1944-
45წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-ვ. ჩომახიძე, 
შ. ინასარი, ვ. მურღულია.  

ქაღალდი საშუალო 

8971 თ-31 ბთ. თ 57 რეპერტუარი. ა. ოსტროვსკის 
"უდანაშაულოდ დამნაშავენი", 
ვ. დარასელის "კიკვიძე", ს. 
კლდიაშვილის "ირმის ხევი", 
რჟეშევსკი და კაც-"ოლეკო 
დუნდიჩ". 1944-45წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
გ. მრავლაძე, ვ. ჩომახიძე, შ. 
ინასარი.  

ქაღალდი საშუალო 

8972 თ-31 ბთ. თ 58 რეპერტუარი.  ვ. დარასელის 
"კიკვიძე", ს. კლდიაშვილის 
"ირმის ხევი", დ. კლდიაშვილის 
"ირინეს ბედნიერება", 
"დარისპანის გასაჭირი", ა. 
ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დასჯილნი",             1944-45წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ვ. ჩომახიძე, შ. 
ინასარი, გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 



8973 თ-31 ბთ. თ 59 რეპერტუარი.  ვ. დარასელის 
"კიკვიძე", ს. კლდიაშვილის 
"ირმის ხევი", დ. კლდიაშვილის 
"ირინეს ბედნიერება", 
"დარისპანის გასაჭირი", ა. 
ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დასჯილნი",             1944-45წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ვ. ჩომახიძე, შ. 
ინასარი, გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8974 თ-31 ბთ. თ 60 დ. კლდიაშვილის "ირინეს 
ბედნიერება", "დარისპანის 
გასაჭირი".  1944-45წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

8975 თ-31 ბთ. თ 61 ს. კლდიაშვილის "ირმის ხევი".  
1944-45წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

8976 თ-31 ბთ. თ 62 ლ. გოთუას "სიცოცხლის ძალა".  
1944-45წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

8977 თ-31 ბთ. თ 63 ლ. გოთუას "სიცოცხლის ძალა".  
1944-45წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

8978 თ-31 ბთ. თ 64 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური".  1944-45წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8979 თ-31 ბთ. თ 65 ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  
1944-45წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 

8980 თ-31 ბთ. თ 66 ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  
1944-45წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 



8981 თ-31 ბთ. თ 67 ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  
1944-45წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 

8982 თ-31 ბთ. თ 68 ვ. კანდელაკის "ბაბუა 
თევდორე".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

8983 თ-31 ბთ. თ 69 ვ. კანდელაკის "ბაბუა 
თევდორე".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

8984 თ-31 ბთ. თ 70 ვ. კანდელაკის "ბაბუა 
თევდორე", დადგმა- გ. 
მრავლაძე.  ა. ოსტროვსკის 
"შემოსავლიანი ადგილი".  
1945-46წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

8985 თ-31 ბთ. თ 71 ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი 
ადგილი".  1945-46წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

8986 თ-31 ბთ. თ 72 ვ. გაბესკირიას "მარტოხელა".  
1945-46წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

8987 თ-31 ბთ. თ 73 ვ. გაბესკირიას "ქეთევან 
წამებული".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
ა. ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 

8988 თ-31 ბთ. თ 74 ვ. კანდელაკის "ბაბუა 
თევდორე".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

8989 თ-31 ბთ. თ 75 კ. გოლდონის "სასეირო ოინი".  
1945-46წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 

ქაღალდი კარგი 



თეატრი.  დადგმა- ო. 
ანდრონიკაშვილი.  

8990 თ-31 ბთ. თ 76 ლ. გოთუას "სიცოცხლის ძალა".  
1945-46წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

8991 თ-31 ბთ. თ 77 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დამნაშავენი".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

8992 თ-31 ბთ. თ 78 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დამნაშავენი".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  ნ. ჩხეიძის 
მონაწილეობით 

ქაღალდი კარგი 

8993 თ-31 ბთ. თ 79 ვ. გაბესკირიას "მარტოხელა".  
1945-46წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

8994 თ-31 ბთ. თ 80 ვ. გაბესკირიას "ქეთევან 
წამებული".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
ა. ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

8995 თ-31 ბთ. თ 81 ვ. გაბესკირიას "ქეთევან 
წამებული".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
ა. ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

8996 თ-31 ბთ. თ 82 ვ. გაბესკირიას "ქეთევან 
წამებული".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
ა. ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

8997 თ-31 ბთ. თ 83 სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს".  
1945-46წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი, შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

8998 თ-31 ბთ. თ 84 ვ. კანდელაკის "ბაბუა 
თევდორე".  1945-46წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 

ქაღალდი კარგი 



დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  

8999 თ-31 ბთ. თ 85 ა.  ოსტროვსკის "შემოსავლიანი 
ადგილი".  1945-46წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9000 თ-31 ბთ. თ 86 კ. მარჯანიშვილის 
დაბადებიდან 75 წლისთავის 
აღსანიშნავი საზეიმო საღამო.  
სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს". 
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი მძიმე 

9001 თ-31 ბთ. თ 87 რეპერტუარი.  ლ. მალიუგინის 
"ძველი მეგობრები", ს. 
სიმონოვის "რუსეთის საკითხი", 
სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს".  
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი, გ. 
მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9002 თ-31 ბთ. თ 88 რეპერტუარი.  ლ. მალიუგინის 
"ძველი მეგობრები", ს. 
სიმონოვის "რუსეთის საკითხი", 
სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს".  
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი, გ. 
მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9003 თ-31 ბთ. თ 89 ს. სიმონოვის "რუსეთის 
საკითხი". 1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა-გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9004 თ-31 ბთ. თ 90 ი. მოსაშვილის "სადგურის 
უფროსი".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9005 თ-31 ბთ. თ 91 კ. სიმონოვის "რუსეთის 
საკითხი".  1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9006 თ-31 ბთ. თ 92 ბ. ლავრენიევის 
"მეზღვაურები".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 



9007 თ-31 ბთ. თ 93 ა. კაჭკაჭიშვილის  "ბაში-აჩუკი".  
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9008 თ-31 ბთ. თ 94 კ. მარჯანიშვილის 
დაბადებიდან 75 წლისთავის 
აღსანიშნავი საზეიმო საღამო.  
სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს". 
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი მძიმე 

9009 თ-31 ბთ. თ 95 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9010 თ-31 ბთ. თ 96 ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

9011 თ-31 ბთ. თ 97 ლ. მალიუნგის "ძველი 
მეგობრები".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
ა. ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

9012 თ-31 ბთ. თ 98 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დამნაშავენი", ა. სუმბათაშვილ-
იუჟინის "ღალატი".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9013 თ-31 ბთ. თ 99 კ. სიმონოვის "რუსეთის 
საკითხი".  1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9014 თ-31 ბთ. თ 100 ა. კაჭკაჭიშვილის "ბაში-აჩუკი".  
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9015 თ-31 ბთ. თ 101 ბ. ლავრენიევის 
"მეზღვაურები".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

9016 თ-31 ბთ. თ 102 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დამნაშავენი", ა. სუმბათაშვილ-

ქაღალდი კარგი 



იუჟინის "ღალატი".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.   

9017 თ-31 ბთ. თ 103 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დამნაშავენი", ა. სუმბათაშვილ-
იუჟინის "ღალატი".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  ნ. ჩხეიძის 
სასცენო მოღვაწეობის 50 
წლისთავის აღსანიშნავი 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

9018 თ-31 ბთ. თ 104 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9019 თ-31 ბთ. თ 105 ლ. მალიუნგის "ძველი 
მეგობრები".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
ა. ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 

9020 თ-31 ბთ. თ 106 ა. კაჭკაჭიშვილის "ბაში-აჩუკი".  
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9021 თ-31 ბთ. თ 107 ა. კაჭკაჭიშვილის "ბაში-აჩუკი".  
1946-47წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

9022 თ-31 ბთ. თ 108 ბ. ლავრენიევის 
"მეზღვაურები".  1946-47წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 

9023 თ-31 ბთ. თ 109 რეპერტუარი.  დ. ანთაძე, შ. 
დუმბაძე, გ. ჩიქოვანი- 
"უბრალო ადამიანები", 
სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს", კ. 
სიმონოვის "რუსეთის საკითხი".  
1947-48წ. წ.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე, ა. ჩხარტიშვილი, გ. 
მრავლაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9024 თ-31 ბთ. თ 110 ვ. კანდელაკის "რევაზ 
პირველი".  1947-48წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 

ქაღალდი საშუალო 



დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
შ. ინასარიძე.  

9025 თ-31 ბთ. თ 111 ვ. კანდელაკის "რევაზ 
პირველი".  1947-48წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9026 თ-31 ბთ. თ 112 ვ. კანდელაკის "რევაზ 
პირველი".  1947-48წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი.  დადგმა- 
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9027 თ-31 ბთ. თ 113 გ. გრაკოვის "ახალგაზრდა 
გვარდია".  1947-48წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9028 თ-31 ბთ. თ 114 გ. გრაკოვის "ახალგაზრდა 
გვარდია".  1947-48წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
ქართული თეატრი.  დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9029 თ-31 ბთ. თ 115 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრის გასტროლები 
საზაფხულო თეატრში.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9030 თ-31 ბთ. თ 116 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო დრამატული 
თეატრის გასტროლები 
საზაფხულო თეატრში.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9031 თ-31 ბთ. თ 117 სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის 
გასტროლები სომხურ 
სახელმწიფო თეატრში.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი, შ. 
ინასარიძე.  

    

9032 თ-31 ბთ. თ 118 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრის 

ქაღალდი კარგი 



შენობაში.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

9033 თ-31 ბთ. თ 119 ვ. კატაევის "დასვენების დღე".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები 
საზაფხულო თეატრში.  ს. 
ორჯონიკიძის სახელობის 
კულტურისა და დასვენების 
ცენტრალური პარკი.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9034 თ-31 ბთ. თ 120 ვ. კატაევის "დასვენების დღე".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები სომხურ 
სახელმწიფო თეატრში.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9035 თ-31 ბთ. თ 121 ი. კობალაძის  შემოქმედებითი 
საღამო.  კ. გუცკოვის "ურიელ 
აკოსტა", ა. ცაგარელის "რაც 
გინახავს, ვეღარ ნახავ", გ. 
მდივანის "ბრმა".  1947-48წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9036 თ-31 ბთ. თ 122 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი", დადგმა- შ. 
ინასარიძე, კ. სიმონოვის 
"რუსეთის საკითხი", დადგმა- გ. 
მრავლაძე, სოფოკლეს "მეფე 
ოიდიპოს", დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი, შ. ინასარიძე.   
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრის 
შენობაში.  

ქაღალდი კარგი 

9037 თ-31 ბთ. თ 123 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი", დადგმა- შ. 
ინასარიძე, კ. სიმონოვის 
"რუსეთის საკითხი", დადგმა- გ. 
მრავლაძე, სოფოკლეს "მეფე 
ოიდიპოს", დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი, შ. ინასარიძე.   
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრის 
შენობაში.  

ქაღალდი კარგი 



9038 თ-31 ბთ. თ 124 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი", დადგმა- შ. 
ინასარიძე, კ. სიმონოვის 
"რუსეთის საკითხი", დადგმა- გ. 
მრავლაძე, სოფოკლეს "მეფე 
ოიდიპოს", დადგმა- ა. 
ჩხარტიშვილი, შ. ინასარიძე.   
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრის 
შენობაში.  

ქაღალდი კარგი 

9039 თ-31 ბთ. თ 125 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები სომხურ 
სახელმწიფო  თეატრში.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9040 თ-31 ბთ. თ 126 ვ. კატაევის "დასვენების დღე".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები სომხურ 
სახელმწიფო თეატრში.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9041 თ-31 ბთ. თ 127 ვ. კატაევის "დასვენების დღე".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები ს. 
ორჯონიკიძის სახელობის 
კულტურისა და დასვენების 
ცენტრალურ პარკში.  დადგმა- 
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9042 თ-31 ბთ. თ 128 გ. შატბერაშვილის "რკინის 
პერანგი".  1948-49წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9043 თ-31 ბთ. თ 129 გ. მდივანი, ა. კიროვი- 
"შევარდენი".  1948-49წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9044 თ-31 ბთ. თ 130 ა. ყაზბეგის "მამის მკვლელი".  
1948-49წ. წ.   ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9045 თ-31 ბთ. თ 131 ისაევი და გალიჩი- "ტაიმირი 
გეძახით".  1948-49წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 



9046 თ-31 ბთ. თ 132 ა. სოფრონოვის "ერთ 
ქალაქში".  1948-49წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. ღვინიაშვილი, გ. 
მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9047 თ-31 ბთ. თ 133 ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი".  
1948-49წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი.   

ქაღალდი საშუალო 

9048 თ-31 ბთ. თ 134 სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის 
გასტროლები სომხურ 
სახელმწიფო თეატრში.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი, შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9049 თ-31 ბთ. თ 135 პ. ლორიას "მეგობრობა".  1948-
49წ. წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9050 თ-31 ბთ. თ 136 რეპერტუარი.  ვაჟა-ფშაველას  
"მოკვეთილი, ვ. კანდელაკის 
"რევაზ პირველი", ვ. 
შკვარკინის "სხვისი ბავშვი", ვ. 
კატაევის "დასვენების დღე", 
არნოდ დიუსო და ჯემს გოუ- 
"ღრმა ფესვები".  1948-49წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9051 თ-31 ბთ. თ 137  ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები ს. ორჯონიკიძის 
სახელობის კულტურისა და 
დასვენების ცენტრალურ 
პარკში.  დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9052 თ-31 ბთ. თ 138  ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები ს. ორჯონიკიძის 
სახელობის კულტურისა და 
დასვენების ცენტრალურ 
პარკში.  დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9053 თ-31 ბთ. თ 139 კ. სიმონოვის "რუსეთის 
საკითხი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო  

ქაღალდი კარგი 



თეატრის შენობაში.  დადგმა- გ. 
მრავლაძე.  

9054 თ-31 ბთ. თ 140 კ. სიმონოვის "რუსეთის 
საკითხი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო  
თეატრის შენობაში.  დადგმა- გ. 
მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9055 თ-31 ბთ. თ 141 კ. სიმონოვის "რუსეთის 
საკითხი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო ქართული 
თეატრი კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო  
თეატრის შენობაში.  დადგმა- გ. 
მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9056 თ-31 ბთ. თ 142  ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები ს. ორჯონიკიძის 
სახელობის კულტურისა და 
დასვენების ცენტრალურ 
პარკში.  დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9057 თ-31 ბთ. თ 143 სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო  თეატრში.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი, შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9058 თ-31 ბთ. თ 144 სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო  თეატრში.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი, შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9059 თ-31 ბთ. თ 145 სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს".  
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
დრამატული თეატრის დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო  თეატრში.  
დადგმა- ა. ჩხარტიშვილი, შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9060 თ-31 ბთ. თ 146 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრის 
შენობაში.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9061 თ-31 ბთ. თ 147 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრის 
შენობაში.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9062 თ-31 ბთ. თ 148 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრის 
შენობაში.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9063 თ-31 ბთ. თ 149 რეპერტუარი.  ა. ყაზბეგის 
"მამის მკვლელი", გ. მდივანი, ა. 
კიროვი- "შევარდენი".  1948-
49წ. წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9064 თ-31 ბთ. თ 150 რეპერტუარი.  ისაევი და 
გალიჩი- "ტაიმირი გეძახით", ვ. 
შკვარკინი- "სხვისი ბავშვი", გ. 
მდივანი და ა. კიროვი- 
"შევარდენი", ვ. შკვარკინი- 
"სხვისი ბავშვი", ა. ყაზბეგის 
"მამის მკვლელი", გ. მდივანი, ა. 
კიროვი- "შევარდენი". დადგმა- 
გ. მრავლაძე, გ. ღვინიაშვილი.  
1948-49წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9065 თ-31 ბთ. თ 151 რეპერტუარი.  ა. სოფრონოვის 
"მოსკოვური ხასიათი", გ. 
შატბერაშვილის "რკინის 
პერანგი", გ. მდივანი და ა. 
კიროვი- "შევარდენი", ა. 
სოფრონოვი- "ერთ ქალაქში".  
დადგმა- გ. ღვინიაშვილი, გ. 
მრავლაძე, შ. ინასარიძე.  1948-
49წ. წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 



9066 თ-31 ბთ. თ 152 რეპერტუარი.  ს. მთვარაძის 
"სურამის ციხე"(დ. ჭონქაძის 
მიხ. ), ა. ყაზბეგის "მამის 
მკვლელი". 1948-49წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი საშუალო 

9067 თ-31 ბთ. თ 153 რეპერტუარი.  ა. სოფრონოვის 
"ერთ ქალაქში", ა. ყაზბეგის 
"მამის მკვლელი". 1948-49წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9068 თ-31 ბთ. თ 154 ვ. კატაევის "დასვენების დღე". 
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო  
თეატრის გასტროლები 
საზაფხულო თეატრში.  
დადგმა-გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9069 თ-31 ბთ. თ 155 ვ. კატაევის "დასვენების დღე". 
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები 
საზაფხულო თეატრში.  
დადგმა-გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9070 თ-31 ბთ. თ 156 ვ. კატაევის "დასვენების დღე". 
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები სომხურ 
სახელმწიფო თეატრში.  
დადგმა-გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9071 თ-31 ბთ. თ 157 სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს". 
1948წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები სომხურ 
სახელმწიფო თეატრში.  

ქაღალდი საშუალო 

9072 თ-31 ბთ. თ 158 ფ. გარსია ლორკას "სისხლიანი 
ქორწილი".  1948წ.  კ.  
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო  თეატრის შენობა.  
დადგმა- შ. ინასარი.  

ქაღალდი კარგი 

9073 თ-31 ბთ. თ 159 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან".  
1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9074 თ-31 ბთ. თ 160 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან".  
1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9075 თ-31 ბთ. თ 161 ვ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1949-50წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ს. ვაჩნაძე.  

ქაღალდი საშუალო 



9076 თ-31 ბთ. თ 162 მ. მაკლიარსკი, ა. სპეშნევი- 
"სახიფათო გზაჯვარედინი".  
1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9077 თ-31 ბთ. თ 163 ი. არაყიშვილის "თამარის 
ბაქანი".  1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ს. ვაჩნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9078 თ-31 ბთ. თ 164 ბათუმის ქართული თეატრის 
დაარსების 70 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო 
საღამო.  გ. ცენტერაძე, ირ. 
ჭავჭავაძე- "მამელუკი".  1949წ.  
საზაფხულო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9079 თ-31 ბთ. თ 165 ბათუმის ქართული თეატრის 
დაარსების 70 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო 
საღამო.  გ. ცენტერაძე, ირ. 
ჭავჭავაძე- "მამელუკი".  1949წ.  
საზაფხულო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9080 თ-31 ბთ. თ 166 რეპერტუარი.  1949-50წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები.  
რეჟისორი- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9081 თ-31 ბთ. თ 167 რეპერტუარი.  ა. ყაზბეგის 
"მამის მკვლელი", რ. 
შერიდანის "ცელქი ქალები", მ. 
მაკლიარსკი, ა. სპეშნევი- 
"სახიფათო გზაჯვარედინი".  
1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები ლაჩხუთის 
კულტურის სახლში.  
რეჟისორები: შ. ინასარიძე, გ. 
მრავლაძე, ს. ვაჩნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9082 თ-31 ბთ. თ 168 ა. ყაზბეგის "მამის მკვლელი".  
1949-50წ. წ.   ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები ქობულეთის სოც-
კულტურის სახლში.  

ქაღალდი კარგი 

9083 თ-31 ბთ. თ 169 შ. დადიანის "ნინოშვილის 
გურია".  1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9084 თ-31 ბთ. თ 170  მ. მაკლიარსკი, ა. სპეშნევი- 
"სახიფათო გზაჯვარედინი".  

ქაღალდი კარგი 



1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

9085 თ-31 ბთ. თ 171  მ. მაკლიარსკი, ა. სპეშნევი- 
"სახიფათო გზაჯვარედინი".  
1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლძე.  

ქაღალდი კარგი 

9086 თ-31 ბთ. თ 172 ვ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1949-50წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ს. ვაჩნაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9087 თ-31 ბთ. თ 173 შ. დადიანის "ნინოშვილის 
გურია".  1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9088 თ-31 ბთ. თ 174 ს. შანშიაშვილის "იმერეთის 
ღამეები".  1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ს. ვაჩნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9089 თ-31 ბთ. თ 175 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან", 
1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9090 თ-31 ბთ. თ 176 ი. არაყიშვილის "თამარის 
ბაქანი".  1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ს. ვაჩნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9091 თ-31 ბთ. თ 177 გ. სალუქვაძის "დიადი გზა".  
1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9092 თ-31 ბთ. თ 178 ნ. ნაკაშიძის "ვინ არის 
დამნაშავე?".  1949-50წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9093 თ-31 ბთ. თ 179 ი. მოსაშვილის "ჩაძირული 
ქვები".  1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9094 თ-31 ბთ. თ 180 ვ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1949-50წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები 
ქობულეთის კულტურის 
სახლში.  

ქაღალდი კარგი 



9095 თ-31 ბთ. თ 181 გ. ცენტერაძე, ირ. ჭავჭანიძე- 
"მამელუკი".  1949-50წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი 
საზაფხულო თეატრში.  
დადგმა- გ. ღვინიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

9096 თ-31 ბთ. თ 182 რ. შერიდანის "ცელქი ქალები".  
1949-50წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
სპექტაკლები საზაფხულო 
თეატრში.  დადგმა- შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9097 თ-31 ბთ. თ 183 ვ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1949-50წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ს. ვაჩნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9098 თ-31 ბთ. თ 184 ვ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1949-50წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ს. ვაჩნაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9099 თ-31 ბთ. თ 185 რ. შერიდანის "ცელქი ქალები". 
1950-51წ. წ. ქობულეთის 
კულტურის სახლი.  

ქაღალდი საშუალო 

9100 თ-31 ბთ. თ 186                                                                                                                                                     
პ. ლორიას "ნაირა". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9101 თ-31 ბთ. თ 187 რეპერტუარი.  შ. დადიანის 
"ნაპერწკლიდან", ი. პოპოვის 
"ოჯახი", ლ. ტოლსოტის 
"ცოცხალი ლეში", ვ. 
კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი", პ. ლორიას "ნაირა", 
ვ. დარასელის "კიკვიძე", მ. 
მაკლიარსკი, ა. სპეშნევი- 
"სახიფათო გზაჯვარედინი".  
1950-51წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9102 თ-31 ბთ. თ 188 რეპერტუარი.  შ. დადიანის 
"ნაპერწკლიდან", ი. პოპოვის 
"ოჯახი", ლ. ტოლსოტის 
"ცოცხალი ლეში", ვ. 
კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი", პ. ლორიას "ნაირა", 
ვ. დარასელის "კიკვიძე", მ. 
მაკლიარსკი, ა. სპეშნევი- 
"სახიფათო გზაჯვარედინი".  
1950-51წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9103 თ-31 ბთ. თ 189 რეპერტუარი.  შ. დადიანის 
"ნაპერწკლიდან", ი. პოპოვის 
"ოჯახი", ლ. ტოლსოტის 
"ცოცხალი ლეში", ვ. 
კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი", პ. ლორიას "ნაირა", 
ვ. დარასელის "კიკვიძე", მ. 
მაკლიარსკი, ა. სპეშნევი- 
"სახიფათო გზაჯვარედინი".  
1950-51წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9104 თ-31 ბთ. თ 190 პ. ლორიას "ნაირა". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის წარმოდგენა კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9105 თ-31 ბთ. თ 191 პ. ლორიას "ნაირა". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის წარმოდგენა კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9106 თ-31 ბთ. თ 192 პ. ლორიას "ნაირა". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის წარმოდგენა კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9107 თ-31 ბთ. თ 193 პ. ლორიას "ნაირა".  1950-51წ. 
წ.  ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის წარმოდგენა 
ქობულეთის კულტურის 
სახლში.  

ქაღალდი კარგი 

9108 თ-31 ბთ. თ 194 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 
1950-51წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9109 თ-31 ბთ. თ 195 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 
1950-51წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9110 თ-31 ბთ. თ 196 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან". 
1950-51წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9111 თ-31 ბთ. თ 197 ლ. ნ. ტოლსტოის "ცოცხალი 
ლეში". 1950-51წ. წ. ბათუმის  
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში. რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9112 თ-31 ბთ. თ 198 ლ. ნ. ტოლსტოის "ცოცხალი 
ლეში". 1950-51წ. წ. ბათუმის  
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში. რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9113 თ-31 ბთ. თ 199 ი. მოსაშვილის "მისი 
ვარსკვლავი". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9114 თ-31 ბთ. თ 200 ი. მოსაშვილის "მისი 
ვარსკვლავი". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9115 თ-31 ბთ. თ 201 პ. ლორიას "ნაირა". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9116 თ-31 ბთ. თ 202 პ. ლორიას "ნაირა". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 



9117 თ-31 ბთ. თ 203 ი. პოპოვის "ოჯახი". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში. რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9118 თ-31 ბთ. თ 204 ი. პოპოვის "ოჯახი". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში. რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9119 თ-31 ბთ. თ 205 ი. პოპოვის "ოჯახი". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში. რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9120 თ-31 ბთ. თ 206 ბ. მაკლიარსკის "სახიფათო 
გზაჯვარედინი". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრის შენობაში. რეჟისორი-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9121 თ-31 ბთ. თ 207 ბ. მაკლიარსკის "სახიფათო 
გზაჯვარედინი". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრის შენობაში. რეჟისორი-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9122 თ-31 ბთ. თ 208 ი. მოსაშვილის "მისი 
ვარსკვლავი". 1950-51წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9123 თ-31 ბთ. თ 209 ვ. დარასელის "კიკვიძე". 1950-
51წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში. რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9124 თ-31 ბთ. თ 210 ვ. დარასელის "კიკვიძე". 1950-
51წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში. რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 



9125 თ-31 ბთ. თ 211 კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები".  
1950-51წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9126 თ-31 ბთ. თ 212 კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები".  
1950-51წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9127 თ-31 ბთ. თ 213 ლ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1950-51წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი 
კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9128 თ-31 ბთ. თ 214 ლ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1950-51წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი 
კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9129 თ-31 ბთ. თ 215 ლ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1950-51წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი 
კ. მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9130 თ-31 ბთ. თ 216 რეპერტუარი.  ი. პოპოვის 
"ოჯახი", გ. მაკლიარსკი და ა. 
სპეშნევი- "სახიფათო 
გზაჯვარედინი", ვ. კანდელაკის 
"ამაღლებული სოფელი", ლ. 
ტოლსტოის "ცოცხალი ლეში", 
ვ. დარასელის "კიკვიძე", ი. 
პოპოვის "ოჯახი".  1950-51წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  

ქაღალდი კარგი 

9131 თ-31 ბთ. თ 217 რეპერტუარი.  შ. დადიანის 
"ნაპერწკლიდან", ვ. 
დარასელის "კიკვიძე", ლ. 
ტოლსტოის "ცოცხალი ლეში", 
ვ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი", პ. ლორიას "ნაირა", 
ლ. ტოლსტოის "ცოცხალი 
ლეში".  1950-51წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 

ქაღალდი კარგი 



გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  

9132 თ-31 ბთ. თ 218 რეპერტუარი.  შ. დადიანის 
"ნაპერწკლიდან", ვ. 
დარასელის "კიკვიძე", ლ. 
ტოლსტოის "ცოცხალი ლეში", 
ვ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი", პ. ლორიას "ნაირა", 
ლ. ტოლსტოის "ცოცხალი 
ლეში".  1950-51წ. წ.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  

ქაღალდი კარგი 

9133 თ-31 ბთ. თ 219 ვ. დარასელის "კიკვიძე".  1950-
51წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში.  რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9134 თ-31 ბთ. თ 220 ს. შანშიაშვილის "ხევისბერი 
გოჩა". 1951-52წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
ვ. ყუშიტაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

9135 თ-31 ბთ. თ 221 ბ. ლავრენევის "რღვევა". 1951-
52წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9136 თ-31 ბთ. თ 222 გრ. ჩიტაიშვილის 
"მირანგულა". 1951-52წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ნ. დეისაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9137 თ-31 ბთ. თ 223                                                                                                                                  
რეპერტუარი. 1951-52წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9138 თ-31 ბთ. თ 224                                                                                                                                      
რეპერტუარი. 1951-52წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9139 თ-31 ბთ. თ 225                                                                                                                                      
რეპერტუარი. 1951-52წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9140 თ-31 ბთ. თ 226                                                                                                                                           
რეპერტუარი. 1951-52წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 



9141 თ-31 ბთ. თ 227                                                                                                                                 
რეპერტუარი. 1951-52წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9142 თ-31 ბთ. თ 228 გრ. ჩიტაიშვილის 
"მირანგულა". 1951-52წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9143 თ-31 ბთ. თ 229 ვ. კანდელაკის "გარდატეხის 
გაზაფხული". 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9144 თ-31 ბთ. თ 230 ვ. კანდელაკის "გარდატეხის 
გაზაფხული". 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9145 თ-31 ბთ. თ 231 ვ. კანდელაკის "გარდატეხის 
გაზაფხული". 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9146 თ-31 ბთ. თ 232 ვ. კანდელაკის "გარდატეხის 
გაზაფხული". 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9147 თ-31 ბთ. თ 233 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9148 თ-31 ბთ. თ 234 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9149 თ-31 ბთ. თ 235 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი მძიმე 

9150 თ-31 ბთ. თ 236 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9151 თ-31 ბთ. თ 237 სოფოკლე-"მეფე ოიდიპოს". 
1952-53წ. . ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 



9152 თ-31 ბთ. თ 238 სოფოკლე-"მეფე ოიდიპოს". 
1952-53წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9153 თ-31 ბთ. თ 239 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი 
ქალიშვილები". 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9154 თ-31 ბთ. თ 240 მ. მრევლიშვილის - ნ. 
ბარათაშვილი(ბედი მგოსნისა). 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
1952-53წ. წ. რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9155 თ-31 ბთ. თ 241 მ. მრევლიშვილის-  ნ. 
ბარათაშვილი(ბედი მგოსნისა). 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
1952-53წ. წ. რეჟისორი-რ. 
ოდიკაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9156 თ-31 ბთ. თ 242 ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება". 
1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9157 თ-31 ბთ. თ 243 ი. ვაკელის "რვალი". 1952-53წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9158 თ-31 ბთ. თ 244 ი. ვაკელის "რვალი". 1952-53წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9159 თ-31 ბთ. თ 245 მ. გორკის "ვასა ჟელეზნოვა". 
1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9160 თ-31 ბთ. თ 246 ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ 
ქვრივი". 1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები. რეჟისორი-შ. 
მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9161 თ-31 ბთ. თ 247 ა. ბარიანოვის "იმათ მხარეში". 
1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9162 თ-31 ბთ. თ 248 ა. შერვაშიძის "ბაგრატიონი". 
1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი მძიმე 



9163 თ-31 ბთ. თ 249 ი. ჭავჭავაძის "ოთარაანთ 
ქვრივი", გ. ბერძენიშვილის 
მიერ გადმოკ. 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი მძიმე 

9164 თ-31 ბთ. თ 250 მ. მრევლიშვილის "ნიკოლოზ 
ბარათაშვილი"(ბედი 
მგოსნისა). 1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9165 თ-31 ბთ. თ 251 სოფოკლეს "მეფე ოიდიპოს". 
1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9166 თ-31 ბთ. თ 252 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი 
ქალიშვილები". 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9167 თ-31 ბთ. თ 253 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი 
ქალიშვილები". 1952-53წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9168 თ-31 ბთ. თ 254 ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება". 
1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9169 თ-31 ბთ. თ 255 ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება". 
1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9170 თ-31 ბთ. თ 256 ს. კლდიაშვილის "დაბრუნება", 
კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური". 1952-53წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9171 თ-31 ბთ. თ 257 ვ. კანდელაკის "ორი 
სპეციალისტი". 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9172 თ-31 ბთ. თ 258 ა. მგელაძის შემოქმედებითი 
საღამო.  ა. ყაზბეგის "მამის 
მკვლელი", ს. შანშიაშვილის 
"ხევისბერი გოჩა", ა. 
ბარიანოვის "იმათ მხარეში".  
1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9173 თ-31 ბთ. თ 259 ო. ვასილევის "ამქვეყნიური 
სამოთხე". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 



9174 თ-31 ბთ. თ 260 ო. ვასილევის "ამქვეყნიური 
სამოთხე". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9175 თ-31 ბთ. თ 261 გრ. ბერძენიშვილის "დიდი 
ბაღი". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9176 თ-31 ბთ. თ 262 ნ. ჰიქმეთის "ლეგენდა 
სიყვარულზე". 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9177 თ-31 ბთ. თ 263 ა. წერეთლის "პატარა კახი". 
1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9178 თ-31 ბთ. თ 264 ვ. კანდელაკის "ორი 
სპეციალისტი". 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9179 თ-31 ბთ. თ 265 ჰოვარდ  ფასტის 
"თავისუფლების გზა". 1953-
54წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9180 თ-31 ბთ. თ 266 ჰ. ფასტის "თავისუფლების 
გზა". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9181 თ-31 ბთ. თ 267 ჰ. ფასტის "თავისუფლების 
გზა". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9182 თ-31 ბთ. თ 268 ა. ოსტროვსკის "დაგვიანებული 
სიყვარული". 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9183 თ-31 ბთ. თ 269 ა. ოსტროვსკის "დაგვიანებული 
სიყვარული". 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9184 თ-31 ბთ. თ 270 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები. რეჟისორი-შ. 
მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 



9185 თ-31 ბთ. თ 271 რეპერტუარი. ვ. კანდელაკის 
"უშრეტი წყარო", მ. 
მრევლიშვილის "ნ. 
ბარათაშვილი", ი. ვაკელის 
"რვალი". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9186 თ-31 ბთ. თ 272 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9187 თ-31 ბთ. თ 273 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9188 თ-31 ბთ. თ 274 ა. ოსტროვსკის "დაგვიანებული 
სიყვარული". 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9189 თ-31 ბთ. თ 275 ა. ოსტროვსკის "დაგვიანებული 
სიყვარული". 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9190 თ-31 ბთ. თ 276 ა. ოსტროვსკის "დაგვიანებული 
სიყვარული". 1953-54წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9191 თ-31 ბთ. თ 277 ო. ვასილევის "ამქვეყნიური 
სამოთხე". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9192 თ-31 ბთ. თ 278 ვ. კანდელაკის "სარეველა". 
1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9193 თ-31 ბთ. თ 279 ო. ვასილევის "ამქვეყნიური 
სამოთხე". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9194 თ-31 ბთ. თ 280 ო. ვასილევის "ამქვეყნიური 
სამოთხე". 1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9195 თ-31 ბთ. თ 281 ვ. კანდელაკის "სარეველა". 
1953-54წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9196 თ-31 ბთ. თ 282 ა. შერვაშიძის "ოქროს 
სამაჯურები". 1954-55წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ზ. ღლონტი.  

ქაღალდი საშუალო 

9197 თ-31 ბთ. თ 283 ა. შერვაშიძის "ოქროს 
სამაჯურები". 1954-55წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ზ. ღლონტი.  

ქაღალდი საშუალო 



9198 თ-31 ბთ. თ 284 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის". 1954-55წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-გრ. 
ლაღიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9199 თ-31 ბთ. თ 285 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის". 1954-55წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-გრ. 
ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9200 თ-31 ბთ. თ 286 ანონსი. ა. შერვაშიძის "ოქროს 
სამაჯურები". 1954-55წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9201 თ-31 ბთ. თ 287 ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი". 
1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9202 თ-31 ბთ. თ 288 ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი". 
1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9203 თ-31 ბთ. თ 289 ანონსი. პ. ჯაკომეტის 
"დამნაშავის ოჯახი". 1954-55წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9204 თ-31 ბთ. თ 290 პ. ჯაკომეტის "დამანაშავის 
ოჯახი". 1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9205 თ-31 ბთ. თ 291 პ. ჯაკომეტის "დამანაშავის 
ოჯახი". 1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9206 თ-31 ბთ. თ 292 პ. ლორიას "დინარა". 1954-55წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-გ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9207 თ-31 ბთ. თ 293 პ. ლორიას "დინარა". 1954-55წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-გ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9208 თ-31 ბთ. თ 294 ვ. კანდელაკის "სარეველა". 
1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9209 თ-31 ბთ. თ 295 ვ. კანდელაკის "მაია 
წყნეთელი". 1954-55წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 



9210 თ-31 ბთ. თ 296 ვ. კანდელაკის "ორი 
სპეციალისტი". 1954-55წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9211 თ-31 ბთ. თ 297 ვ. კანდელაკის "ორი 
სპეციალისტი". 1954-55წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9212 თ-31 ბთ. თ 298 რეპერტუარი. ვ. კანდელაკის 
"ორი სპეციალისტი", გრ. 
ბერძენიშვილის "დიდი ბაღი", 
ა. წერეთლის "პატარა კახი". 
1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9213 თ-31 ბთ. თ 299 რეპერტუარი. ა. ოსტროვსკის 
"დაგვიანებული სიყვარული", 
ვაჟა-ფშაველას  "მოკვეთილი". 
1954-55წ. წ.  

ქაღალდი საშუალო 

9214 თ-31 ბთ. თ 300 რეპერტუარი. მ. 
მრევლიშვილის "ნ. 
ბარათაშვილი"(ბედი 
მგოსნისა), პ. ლორიას 
"დინარა". 1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9215 თ-31 ბთ. თ 301 გრ. ბერძენიშვილის "დიდი 
ბაღი". 1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9216 თ-31 ბთ. თ 302 ო. გოლდსმიტის "ერთი ღამის 
შეცდომები". 1954-55წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9217 თ-31 ბთ. თ 303 ა. ყაზბეგის "მამის მკვლელი". 
1954-55წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9218 თ-31 ბთ. თ 304 ა. შერვაშიძის "პროვინციელი". 
1955-56წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9219 თ-31 ბთ. თ 305 ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 
1955-56წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9220 თ-31 ბთ. თ 306 ა. გიმერას "მგელი და კაცი". 
1955-56წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 



9221 თ-31 ბთ. თ 307 ი. სნეგირიოვის "დიდი მოგება". 
1955-56წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9222 თ-31 ბთ. თ 308 გ. ივანიშვილის "ვიღაცამ 
დარეკა". 1955-56წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9223 თ-31 ბთ. თ 309 ი. ვაკელის "აპრაკუნე". 1955-
56წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9224 თ-31 ბთ. თ 310 ვ. კანდელაკის "მაია 
წყნეთელი". 1955-56წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9225 თ-31 ბთ. თ 311 ა. გიმერას "მგელი და კაცი". 
1955-56წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9226 თ-31 ბთ. თ 312 ა. შტეინის "პერსონალური 
საქმე". 1956-57წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9227 თ-31 ბთ. თ 313 გ. ივანიშვილის "გზები". 1956-
57წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9228 თ-31 ბთ. თ 314 ჩეპურინის "მახვილი და 
ვარსკვლავები". 1956-57წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9229 თ-31 ბთ. თ 315 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1956-57წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9230 თ-31 ბთ. თ 316 ვ. კატაევის "წრის 
კვადრატურა". 1957-58წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-ნ. გაჩავა.  

ქაღალდი მძიმე 

9231 თ-31 ბთ. თ 317 ვ. კატაევის "წრის 
კვადრატურა". 1957-58წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-ნ. გაჩავა.  

ქაღალდი საშუალო 

9232 თ-31 ბთ. თ 318 გრ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი 
არწივი". 1957-58წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 



9233 თ-31 ბთ. თ 319 ვ. დარასელის "კიკვიძე". 1957-
58წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9234 თ-31 ბთ. თ 320 ა. დევიძის "მეუღლენი". 1957-
58წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-გრ. 
ლაღიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9235 თ-31 ბთ. თ 321 ვ. კანდელაკის "ოქროს 
საწმისი". 1957-58წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9236 თ-31 ბთ. თ 322 ა. კაჭკაჭიშვილის "ამბავი ორი 
ბიჭისა". 1957-58წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9237 თ-31 ბთ. თ 323 ვ. ჰიუგოს "ანჟელო". 1957-58წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-გრ. 
ლაღიძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9238 თ-31 ბთ. თ 324 ვ. ჰიუგოს "ანჟელო". 1957-58წ. 
წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. რეჟისორი-გრ. 
ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9239 თ-31 ბთ. თ 325 პ. ლორიას "მევლუდი". 1958-
59წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9240 თ-31 ბთ. თ 326 ა. ჩხაიძის "გზაჯვარედინთან". 
1958-59წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9241 თ-31 ბთ. თ 327 ფ. ხალვაშის "ხიხანის ძახილი", 
ა. დევიძის "მეუღლენი". 1958-
59წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9242 თ-31 ბთ. თ 328 სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე". 
1958-59წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
ა. ჩხარტიშვილი, შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9243 თ-31 ბთ. თ 329 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1958-59წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორები: შ. ინასარიძე, გ. 
ლაღიძე, გ. მრავლაძე, ა. 
ჩხარტიშვილი, ზ. ღლონტი.  

ქაღალდი საშუალო 

9244 თ-31 ბთ. თ 330 პ. კაკაბაძის "კოლმეურნეს 
ქორწინება". 1958-59წ. წ. 

ქაღალდი მძიმე 



ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-შ. ხომერიკი.  

9245 თ-31 ბთ. თ 331 ფ. ხალვაშის "სისხლიანი 
ქვები". 1958-59წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარიძე, გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9246 თ-31 ბთ. თ 332 გრ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი 
არწივი". 1958-59წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9247 თ-31 ბთ. თ 333 ვ. როზოვის "სიხარულის 
ძიებაში". 1958-59წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
გ. მრავლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9248 თ-31 ბთ. თ 334 ა. ცაგარელის "ციმბირელი". 
1958-59წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9249 თ-31 ბთ. თ 335 კ. ბუაჩიძის "მკაცრი 
ქალიშვილები". 1958-59წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-შ. მესხი.  

ქაღალდი საშუალო 

9250 თ-31 ბთ. თ 336 გრ. ბერძენიშვილის "დაჭრილი 
არწივი". 1958-59წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9251 თ-31 ბთ. თ 337 ვ. კანდელაკის "მაია 
წყნეთელი". 1959-60წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9252 თ-31 ბთ. თ 338 ვ. დიხოვიჩნი, მ. სლობოდსკოი- 
"200 ათასი". 1959-60წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ნ. გაჩავა.  

ქაღალდი საშუალო 

9253 თ-31 ბთ. თ 339 ი. ჯავახიშვილის "ჩრდილი 
ყვავილებზე". 1959-60წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-იუსუფ ზოიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9254 თ-31 ბთ. თ 340 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1959-60წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-ნ. გაჩავა.  

ქაღალდი საშუალო 

9255 თ-31 ბთ. თ 341 ა. შერვაშიძის "სიმღერა 
შევარდენზე". 1959-60წ. წ. 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9256 თ-31 ბთ. თ 342 ლ. შაროგრადსკის "ერთხელ 
გაზაფხულზე". 1959-60წ. წ. 

ქაღალდი საშუალო 



ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა-ნ. გაჩავა.  

9257 თ-31 ბთ. თ 343 ა. ლომინაძის "თავდასხმა 
ღამით". 1959-60წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9258 თ-31 ბთ. თ 344 უ. შექსპირის "ოტელო". 1959-
60წ. წ. ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრი. დადგმა-ვ. 
ტაბლიაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

9259 თ-32 ბთ. თ 345 რეპერტუარი.  1960-61წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9260 თ-32 ბთ. თ 346 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე, ბებია, ილიკო და 
ილარიონი".  1960-61წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9261 თ-32 ბთ. თ 347 ფ. ხალვაშის "ვაზის ტირილი".  
1960-61წ. წ.   ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ლ. შატბერაშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

9262 თ-32 ბთ. თ 348 პ. კოჰოუტის "როცა ასეთი 
სიყვარულია".  1960-61წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- მ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9263 თ-32 ბთ. თ 349 რეპერტუარი.  დასის 
შემადგენლობა.  1960-61წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. შატბერაშვილი.  

ქაღალდი საშუალო 

9264 თ-32 ბთ. თ 350 მ. მრევლიშვილის "ზვავი".  
1960-61წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- ლ. 
შატბერაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9265 თ-32 ბთ. თ 351 ა. შერვაშიძის "მზე".  1960-61წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ი. ზოიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9266 თ-32 ბთ. თ 352 ც. იუის "ტაიფუნი".  1960-61წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- მ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 



9267 თ-32 ბთ. თ 353 ა. წერეთლის "კინტო", პ. 
ლორიას "მევლუდი", ა. 
წერეთელის "კინტო".  1960-61წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9268 თ-32 ბთ. თ 354 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე, ბებია, ილიკო და 
ილარიონი".  1960-61წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადფმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9269 თ-32 ბთ. თ 355 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი". 1961-62წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9270 თ-32 ბთ. თ 356 ფ. ხალვაშის "ვაზის ტირილი", 
ე. რანეტის "გზააბნეული 
შვილი", ლ. ზორინის 
"ფეხბურთელები".  1961-62წ. წ.   
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ლ. შატბერაშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

9271 თ-32 ბთ. თ 357 რეპერტუარი.  ფ. ხალვაშის 
"ვაზის ტირილი", ა. 
წერეთელის "კინტო", ა. 
ცაგარელის "ხანუმა", ლ. 
ზორინის "ფეხბურთელები", ვ. 
დარასელის "კიკვიძე".  1961-
62წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9272 თ-32 ბთ. თ 358 კ. სიმონოვის "მეოთხე".  1961-
62წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- მ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9273 თ-32 ბთ. თ 359 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური". 1961-62წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები.  რეჟისორი-შ. 
ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9274 თ-32 ბთ. თ 360 მეიო და ენეკენის "ოჯახური 
აურზაური".  1961-62წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9275 თ-32 ბთ. თ 361 ვ. კანდელაკის "ამაღლებული 
სოფელი".  1961-62წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9276 თ-32 ბთ. თ 362 ლ. ზორინის "ფეხბურთელები".  
1961-62წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9277 თ-32 ბთ. თ 363 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1961-62წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორები: თ. აბაშიძე, შ. 
ბასიაშვილი, ნ. გაჩავა, ი. 
ზოიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9278 თ-32 ბთ. თ 364 პ. კაკაბაძის "ყვარყვარე 
თუთაბერი".  1961-62წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9279 თ-32 ბთ. თ 365 რეპერტუარი,დასის 
შემადგენლობა. 1962-63წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9280 თ-32 ბთ. თ 366 ა. აფშილავას "ადამიანი 
დაბრუნდა".  1962-63წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9281 თ-32 ბთ. თ 367 დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი", "ირინეს 
ბედნიერება".  დადგმა- შ. 
ინასარიძე, თ. აბაშიძე.  1962-
63წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
ჟორდანია.   

ქაღალდი კარგი 

9282 თ-32 ბთ. თ 368 ჯ. ფლეტჩერის 
"მომრჯულებელის 
მომრჯულებელი".  1962-63წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9283 თ-32 ბთ. თ 369 ლ. უსტინოვი, ო. ტაბაკოვი- 
"ფიფქია და შვიდი ჯუჯა".  

ქაღალდი კარგი 



1962-63წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- გ. ჟორდანია.  

9284 თ-32 ბთ. თ 370 ნ. პერიალისის "ბაფთიანი 
გოგონა".  1962-63წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი საშუალო 

9285 თ-32 ბთ. თ 371 ი. ჭავჭავაძის "გლახის 
ნაამბობი".  1962-63წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი საშუალო 

9286 თ-32 ბთ. თ 372 ვაჟა-ფშაველას  "მინდია".  
1963-64წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა-გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი საშუალო 

9287 თ-32 ბთ. თ 373 რეპერტუარი.  შ. როყვას 
"მინდვრის დედოფალი", ა. 
სამსონიას "ჩემი შვილი 
სიმონი", ა. აბშილავას 
"ადამიანი დაბრუნდა", კ. 
ვიტლინგერის "ვარსკვლავიდან 
ჩამოფრენილი კაცი".  1963-64წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9288 თ-32 ბთ. თ 374 ა. სამსონიას "ჩემი შვილი 
სიმონი".  1963-64წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.   

ქაღალდი კარგი 

9289 თ-32 ბთ. თ 375 დ. პსათასის "საჭიროა 
მატყუარა".  1963-64წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9290 თ-32 ბთ. თ 376 ო. დგებუაძის "განთიადის 
დედოფალი".  1963-64წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9291 თ-32 ბთ. თ 377 ალ. ყაზბეგის "მამის 
მკვლელი".  1963-64წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი საშუალო 



9292 თ-32 ბთ. თ 378 "მინდია" ვაჟა-ფშაველას  მიხ.  
1963-64წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9293 თ-32 ბთ. თ 379 შ. როყვას "მინდვრის 
დედოფალი".  1963-64წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9294 თ-32 ბთ. თ 380 კ. ვიტლინგერის 
"ვარსკვლავიდან 
ჩამოფრენილი კაცი".  1963-64წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.   

ქაღალდი კარგი 

9295 თ-32 ბთ. თ 381 რ. ჯაფარიძის "ჯარისკაცის 
ქვრივი".  1963-64წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.   

ქაღალდი კარგი 

9296 თ-32 ბთ. თ 382 ა. ლომინაძის "თავდასხმა 
ღამით".  1963-64წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9297 თ-32 ბთ. თ 383 რეპერტუარი.  ნ. დუმბაძე, გ. 
ლორთქიფანიძე- "მე ვხედავ 
მზეს", ა. აფშილავას "ადამიანი 
დაბრუნდა", ნ. პერიალისის 
"ბაფთიანი გოგონა", კ. რანეტის 
"გზააბნეული შვილი", შ. 
როყვას "მინდვრის 
დედოფალი".  1963-64წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9298 თ-32 ბთ. თ 384 რ. ჯაფარიძის "ჯარისკაცის 
ქვრივი".  1964-65 წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.   

ქაღალდი კარგი 

9299 თ-32 ბთ. თ 385 პ. კანტენი, ჟ. ბელაკი- 
"ფეხბურთი".  1964-65წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 



9300 თ-32 ბთ. თ 386 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია".  1964-65წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9301 თ-32 ბთ. თ 387 გ. ფიგეირედოს "მელია და 
ყურძენი".  1964-65წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.   

ქაღალდი კარგი 

9302 თ-32 ბთ. თ 388 კ. გოლდონის "სასტუმროს 
დიასახლისი".  1964-65წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9303 თ-32 ბთ. თ 389 კ. გოლდონის "სასტუმროს 
დიასახლისი".  1964-65წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9304 თ-32 ბთ. თ 390 გ. ნახუცრიშვილის 
"ნაცარქექია".  1964-65წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძს სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9305 თ-32 ბთ. თ 391 რეპერტუარი.  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9306 თ-32 ბთ. თ 392 შ. როყვას "დედა".  1965-66წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9307 თ-32 ბთ. თ 393 ე. რაძინსკის "კიდევ ერთხელ 
სიყვარულზე".  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9308 თ-32 ბთ. თ 394 ე. რაძინსკის "კიდევ ერთხელ 
სიყვარულზე".  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9309 თ-32 ბთ. თ 395 გ. ნახუცრიშვილის "შაითან 
ხიხო".  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9310 თ-32 ბთ. თ 396 ა. სამსონიას "ჩემი შვილი 
სიმონი".  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9311 თ-32 ბთ. თ 397 პ. კანტენი, ჟ. ბელაკი- 
"მკვლელები".  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9312 თ-32 ბთ. თ 398 ვ. კანდელაკის "ნაკრძალში".  
1965-66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9313 თ-32 ბთ. თ 399 ვ. კანდელაკის "ნაკრძალში".  
1965-66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9314 თ-32 ბთ. თ 400 ვ. კანდელაკის "ნაკრძალში".  
1965-66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9315 თ-32 ბთ. თ 401 სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე".  
1965-66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9316 თ-32 ბთ. თ 402 სოფოკლეს "ოიდიპოს მეფე".  
1965-66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9317 თ-32 ბთ. თ 403 ალ. სამსონიას "ზღვა და 
სიყვარული", შ. როყვას "დედა". 
1965-66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9318 თ-32 ბთ. თ 404 ალ. სამსონიას "ზღვა და 
სიყვარული". 1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9319 თ-32 ბთ. თ 405 მ. პანიოლის "ტოპაზი".  1965-
66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 

ქაღალდი კარგი 



თეატრი.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.  

9320 თ-32 ბთ. თ 406 მ. პანიოლის "ტოპაზი".  1965-
66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9321 თ-32 ბთ. თ 407 მ. პანიოლის "ტოპაზი".  1965-
66წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9322 თ-32 ბთ. თ 408 ა. მორეტოს "ცოცხალი 
პორტრეტი".  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9323 თ-32 ბთ. თ 409 ა. მორეტოს "ცოცხალი 
პორტრეტი".  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9324 თ-32 ბთ. თ 410 ა. მორეტოს "ცოცხალი 
პორტრეტი".  1965-66წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9325 თ-32 ბთ. თ 411 რეპერტუარი.  ფრ. ხალვაშის 
"ლოდინი", გ. ნახუცრიშვილის 
"ნაცარქერქია", კ. ბუაჩიძის 
"ეზოში ავი ძაღლია".  1965-66წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9326 თ-32 ბთ. თ 412 რეპერტუარი.  1966-67წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9327 თ-32 ბთ. თ 413 კ. ბუაჩიძის "პლატონი".  1966-
67წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9328 თ-32 ბთ. თ 414 ალ. ჩხაიძის "სიბრძნე 
სიკვდილისა".  1966-67წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9329 თ-32 ბთ. თ 415 ა. სამსონიას "ძველი ქოლგა".  
1966-67წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9330 თ-32 ბთ. თ 416 ა. სამსონიას "ძველი ქოლგა".  
1966-67წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9331 თ-32 ბთ. თ 417 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი". 1966-67წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9332 თ-32 ბთ. თ 418 ალ. ჩხაიძის "სიბრძნე 
სიკვდილისა".  1966-67წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9333 თ-32 ბთ. თ 419 ა. გეწაძის "ყარამან 
ყანთელაძე".  1967-68წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9334 თ-32 ბთ. თ 420 ა. გეწაძის "ყარამან 
ყანთელაძე".  1967-68წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9335 თ-32 ბთ. თ 421 მ. ლერმონტოვის 
"ესპანელები".  1967-68წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9336 თ-32 ბთ. თ 422 ი. პეიჩევის "ყოველ 
შემოდგომის საღამოს".  1967-
68წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9337 თ-32 ბთ. თ 423 ჯ. პრისტლის "განძი".  1967-
68წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9338 თ-32 ბთ. თ 424 გ. ფანჯიკიძის "მეშვიდე ცა".  
1967-68წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9339 თ-32 ბთ. თ 425 გ. ფანჯიკიძის "მეშვიდე ცა".  
1967-68წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9340 თ-32 ბთ. თ 426 ფ. ხალვაშის "ვაზის ტირილი", 
ე. რანეტის "გზააბნეული 
შვილი", ლ. ზორინის 
"ფეხბურთელები".  1967-68წ. წ.   
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9341 თ-32 ბთ. თ 427 რეპერტუარი.  1967-68წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები ლ. 
მესხიშვილის სახელობის 
ქუთაისის სახელმწიფო 
თეატრში.  

ქაღალდი კარგი 

9342 თ-32 ბთ. თ 428 ა. სამსონიას "ზღვა და 
სიყვარული".  1967-68წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9343 თ-32 ბთ. თ 429 ა. სამსონიას "ზღვა და 
სიყვარული".  1967-68წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9344 თ-32 ბთ. თ 430 რეპერტუარი.  1968-69წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო  
თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9345 თ-32 ბთ. თ 431 ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  1968-69წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9346 თ-32 ბთ. თ 432 ა. ოსტროვსკის "უმზითვო".  
1968-69წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9347 თ-32 ბთ. თ 433 ჟან-ბატისტ მოლიერის "ძალად 
ექიმი".  1968-69წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ე. ჩხაიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9348 თ-32 ბთ. თ 434 სოფოკლეს "ანტიგონე".  1968-
69წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9349 თ-32 ბთ. თ 435 სოფოკლეს "ანტიგონე".  1968-
69წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  
პრემიერა.  ავტოგრაფებითა და 
მინაწერებით 

ქაღალდი საშუალო 

9350 თ-32 ბთ. თ 436 ალ. ჩხაიძის "ხიდი", ა. გეწაძის 
"წმინდანები ჯოჯოხეთში", 
ვაჟა-ფშაველას  "ალუდა 
ქეთელაური", სტუმარ-
მასპინძელი", ნ. დუმბაძე, გ. 
ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი", ვ. დარასელის 
"კიკვიძე".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9351 თ-32 ბთ. თ 437 ალ. ჩხაიძის "ხიდი", ნ. 
დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9352 თ-32 ბთ. თ 438 რეპერტუარი.  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი საშუალო 

9353 თ-32 ბთ. თ 439 მ. ბაიჯიევის "დუელი".  1969-
70წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9354 თ-32 ბთ. თ 440 მ. ბაიჯიევის "დუელი".  1969-
70წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი საშუალო 



9355 თ-32 ბთ. თ 441 მ. ბაიჯიევის "დუელი".  1969-
70წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9356 თ-32 ბთ. თ 442 რეპერტუარი.  ვ. კანდელაკის 
"დრო-24 საათი", ალ. ჩხაიძის 
"ხიდი", ვაჟა-ფშაველას  
"ალუდა ქეთელაური, "სტუმარ-
მასპნიძელი", ვ. დარასელის 
"კიკვიძე".   1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები 
ქობულეთის კულტურის 
სახლში.  რეჟისორი- გ. 
ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9357 თ-32 ბთ. თ 443 რეპერტუარი.  ვ. კანდელაკის 
"დრო-24 საათი", ალ. ჩხაიძის 
"ხიდი", ვაჟა-ფშაველას  
"ალუდა ქეთელაური, "სტუმარ-
მასპნიძელი", ვ. დარასელის 
"კიკვიძე".   1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები 
ქობულეთის კულტურის 
სახლში.  რეჟისორი- გ. 
ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9358 თ-32 ბთ. თ 444 ვ. კანდელაკის "მაია 
წყნეთელი".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
დადგმა- გრ. ლაღიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9359 თ-32 ბთ. თ 445 ვ. დარასელის "კიკვიძე".  1969-
70წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9360 თ-32 ბთ. თ 446 ვაჟა-ფშაველას  "ალუდა 
ქეთელაური", "სტუმარ-
მასპინძელი".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 

ქაღალდი საშუალო 



ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

9361 თ-32 ბთ. თ 447 ვ. კანდელაკის "დრო-24 საათი".  
1969-70წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9362 თ-32 ბთ. თ 448 ვაჟა-ფშაველას  "ალუდა 
ქეთელაური", "სტუმარ-
მასპინძელი".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9363 თ-32 ბთ. თ 449 მ. მიტროვიჩის "გაძარცვა 
შუაღამისას".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9364 თ-32 ბთ. თ 450 მ. მიტროვიჩის "გაძარცვა 
შუაღამისას".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9365 თ-32 ბთ. თ 451 უ. შექსპირის "მეთორმეტე 
ღამე".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9366 თ-32 ბთ. თ 452 უ. შექსპირის "მეთორმეტე 
ღამე".  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9367 თ-32 ბთ. თ 453 რეპერტუარი.  1969-70წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9368 თ-32 ბთ. თ 454 ვ. დარასელის "კიკვიძე", უ. 
შექსპირის "მეთორმეთე ღამე", 
ალ. ჩხაიძის "ხიდი", მ. 
ბაიჯიევის "დუელი".  1969-70წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 



9369 თ-32 ბთ. თ 455 უ. შექსპირის "მეთორმეტე 
ღამე", კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია", ა. გეწაძის 
"წმინდანები ჯოჯოხეთში", უ. 
შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", 
ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  1969-70წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9370 თ-32 ბთ. თ 456 ალ. ჩხაიძის "ზღაპარ იყო".  
1969-70წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9371 თ-32 ბთ. თ 457 ა. გეწაძის "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში".  1969-70წ. წ.   
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  
მხატვრული აფიშა მინაწერით 

ქაღალდი საშუალო 

9372 თ-32 ბთ. თ 458 ა. გეწაძის "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში".  1969-70წ. წ.   
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.  
მხატვრული აფიშა  

ქაღალდი საშუალო 

9373 თ-32 ბთ. თ 459 ფ. დიუმანუა, ა. დენერი- "დონ 
სეზარ დე ბაზანი", ალ. ჩხაიძის 
"ხიდი", ნ. დუმბაძის "ნუ 
გეშინია,დედა", კ. 
ლორთქიფანიძის "კოლხეთის 
ცისკარი", ალ. ჩხაიძის "ხიდი", 
ფ. დიუმანუა, ა. დენერი- "დონ 
სეზარ დე ბაზანი".  1970-71წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9374 თ-32 ბთ. თ 460 მ. მიტროვიჩის "გაძარცვა 
შუაღამისას", დ. დუმბაძის "ნუ 
გეშინია,დედა", კ. ბუაჩიძის 
"ეზოში ავი ძაღლია", ალ. 
ჩხაიძის  "ხიდი", ვაჟა-
ფშაველას  "ალუდა 
ქეთეალური", "სტუმარ-
მასპინძელი", კ. 
ლორთქიფანიძის "კოლხეთის 
ცისკარი".  1970-71წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი საშუალო 



9375 თ-32 ბთ. თ 461 პ. ლორიას "განთიადი ხევში".  
1970-71წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9376 თ-32 ბთ. თ 462 პ. ლორიას "განთიადი ხევში".  
1970-71წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9377 თ-32 ბთ. თ 463 პ. ლორიას "განთიადი ხევში".  
1970-71წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9378 თ-32 ბთ. თ 464 დ. ფიუმანუა, ა. დენერი- "დონ 
სეზარ დე ბაზანი".  1970-71წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9379 თ-32 ბთ. თ 465 მ. მიტროვიჩის "გაძარცვა 
შუაღამისას", კ. 
ლორთქიფანიძის 
გადაკეთებული  "ნუ 
გეშინია,დედა", ალ. ჩხაიძის 
"ხიდი", ვ. დარასელის 
"კიკვიძე", უ. შექსპირის 
"მეთორმეტე ღამე".  1970-71წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9380 თ-32 ბთ. თ 466 ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  1970-71წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
მარჯანიშვილის თეატრში.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9381 თ-32 ბთ. თ 467 ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  1970-71წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი 
მარჯანიშვილის თეატრში.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9382 თ-32 ბთ. თ 468 ვაჟა-ფშაველას  "ალუდა 
ქეთელაური", "სტუმარ-
მასპინძელი", ნ. დუმბაძის "ნუ 
გეშინია,დედა", უ. შექსპირის 
"მეთორმეტე ღამე", ა. ჩხაიძის 
"ხიდი".  1970-71წ. წ.  ი. 

ქაღალდი კარგი 



ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი 
მარჯანიშვილის თეატრში.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

9383 თ-32 ბთ. თ 469 კ. ლორთქიფანიძის 
"კოლხეთის ცისკარი".  1970-
71წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9384 თ-32 ბთ. თ 470 ნ. დუმაბაძის "ნუ 
გეშინია,დედა".  1970-71წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9385 თ-32 ბთ. თ 471 ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია,დედა", 
უ. შექსპირის "მეთორმეტე 
ღამე", კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია", მ. მიტროვიჩის 
"გაძარცვა შუაღამისას", კ. 
ლორთქიფანიძის "კოლხეთის 
ცისკარი", ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  
1970-71წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 

9386 თ-32 ბთ. თ 472 ო. იოსელიანის "ექვსი 
შინაბერა და ერთი მამაკაცი".  
1970-71წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9387 თ-32 ბთ. თ 473 რეპერტუარი.  1970-71წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.    

ქაღალდი საშუალო 

9388 თ-32 ბთ. თ 474 გ. ფანჯიკიძის "მეშვიდე ცა".  
1971-72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9389 თ-32 ბთ. თ 475 გ. ფანჯიკიძის "მეშვიდე ცა".  
1971-72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი საშუალო 



9390 თ-32 ბთ. თ 476 ალ. ჩხაიძის "ხიდი", ვაჟა-
ფშაველას  "ალუდა 
ქეთელაური", "სტუმარ-
მასპინძელი", პ. ლორიას 
"განთიადი", ალ. ჩხაიძის 
"ხიდი", ნ. დუმბაძე, გ. 
ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი".  1971-72წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9391 თ-32 ბთ. თ 477 ო. იოსელიანის "ექვსი 
შინაბერა და ერთი მამაკაცი", 
ლ. მიტროფანოვის 
"მკვლელობა სადგურში", ალ. 
სამსონიას "ვაჩე ვაჩეიშვილი და 
სხვები".  1971-72წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9392 თ-32 ბთ. თ 478 ლ. მიტროფანოვის 
"მკვლელობა სადგურში", პ. 
ლორიას "განთიადი ხევში". 
1971-72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი კარგი 

9393 თ-32 ბთ. თ 479 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია".  1971-72წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი-გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9394 თ-32 ბთ. თ 480 ლ. მიტროფანოვის 
"მკვლელობა სადგურში".  1971-
72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9395 თ-32 ბთ. თ 481 ნ. გოგოლის "რევიზორი".  1971-
72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9396 თ-32 ბთ. თ 482 ნ. გოგოლის "რევიზორი".  1971-
72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9397 თ-32 ბთ. თ 483 ნ. გოგოლის "რევიზორი".  1971-
72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9398 თ-32 ბთ. თ 484 შ. როყვას "ლაპარაკობს 
მოსკოვი".  1971-72წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9399 თ-32 ბთ. თ 485 შ. როყვას "ლაპარაკობს 
მოსკოვი".  1971-72წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9400 თ-32 ბთ. თ 486 შ. როყვას "ლაპარაკობს 
მოსკოვი".  1971-72წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9401 თ-32 ბთ. თ 487 ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  1971-72წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9402 თ-32 ბთ. თ 488 ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  1971-72წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9403 თ-32 ბთ. თ 489 ჩ. აიტმატოვის "ჩემი 
წითელთავსაფრიანი ჩინარი".  
1971-72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9404 თ-32 ბთ. თ 490 ჩ. აიტმატოვის "ჩემი 
წითელთავსაფრიანი ჩინარი".  
1971-72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9405 თ-32 ბთ. თ 491 ჩ. აიტმატოვის "ჩემი 
წითელთავსაფრიანი ჩინარი".  
1971-72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9406 თ-32 ბთ. თ 492 რეპერტუარი.  ჩ. აიტმატოვის 
"ჩემი წითელთავსაფრიანი 
ჩინარი", შ. როყვას 
"ლაპარაკობს მოსკოვი", ნ. 
დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე - 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი", ალ. სამსონიას 
"ვაჩე ვაჩეიშვილი და სხვები".  
1971-72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი მძიმე 

9407 თ-32 ბთ. თ 493 რეპერტუარი.  ჩ. აიტმატოვის 
"ჩემი წითელთავსაფრიანი 
ჩინარი", შ. როყვას 
"ლაპარაკობს მოსკოვი", ალ. 
სამსონიას "ვაჩე ვაჩეიშვილი და 
სხვები", გ. ფანჯიკიძის 
"მეშვიდე ცა", ლ. 
მიტროფანოვის "მკვლელობა 
სადგურში", შ. როყვას 
"ლაპარაკობს მოსკოვი".   1971-
72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9408 თ-32 ბთ. თ 494 რეპერტუარი.  ლ. 
მიტროფანოვის "მკვლელობა 
სადგურში", ჩ. აიტმატოვის 
"წითელთავსაფრიანი ჩინარი", 
ლ. მიტროფანოვის 
"მკვლელობა სადგურში", გ. 
ფანჯიკიძის "მეშვიდე ცა", ალ. 
სამსონიას "ვაჩე ვაჩეიშვილი და 
სხვები".   

ქაღალდი კარგი 

9409 თ-32 ბთ. თ 495 ვ. დარასელის "კიკვიძე", ფ. 
დიუმანუა, ა. დენერი- "დონ 
სეზარ დე ბაზანი".  1971-72წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9410 თ-32 ბთ. თ 496 რეპერტუარი.  ჩ. აიტმატოვის 
"ჩემი წითელთავსაფრიანი 
ჩინარი", ლ. მიტროფანოვის 
"მკვლელობა სადგურში".  1971-
72წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  

ქაღალდი საშუალო 



9411 თ-32 ბთ. თ 497 გ. ბათიაშვილის 
"დაუმთავრებელი ძიება ანუ 
კოტე მარჯანიშვილის ოთხი 
დღე".  1972-73წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ნ. იონათამიშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

9412 თ-32 ბთ. თ 498 ალ. სამსონიას "მონაწილე ვარ 
თქვენი მწუხარების".  1972-73წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა- ენ. ჩაიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9413 თ-32 ბთ. თ 499 ალ. სამსონიას "მონაწილე ვარ 
თქვენი მწუხარების".  1972-73წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა- ენ. ჩაიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9414 თ-32 ბთ. თ 500 ალ. სამსონიას "მონაწილე ვარ 
თქვენი მწუხარების".  1972-73წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა- ენ. ჩაიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9415 თ-32 ბთ. თ 501 რ. სტოიანოვის "ოსტატები".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9416 თ-32 ბთ. თ 502 რ. სტოიანოვის "ოსტატები".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9417 თ-32 ბთ. თ 503 რ. სტოიანოვის "ოსტატები".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9418 თ-32 ბთ. თ 504 ვ. კანდელაკი, ნ. შამანაძე- 
"გაუმარჯოს სიცოცხლეს".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9419 თ-32 ბთ. თ 505 ვ. კანდელაკი, ნ. შამანაძე- 
"გაუმარჯოს სიცოცხლეს".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

9420 თ-32 ბთ. თ 506 ვ. კანდელაკი, ნ. შამანაძე- 
"გაუმარჯოს სიცოცხლეს".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9421 თ-32 ბთ. თ 507 გ. ხუხაშვილის "მოსამართლე".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9422 თ-32 ბთ. თ 508 გ. ხუხაშვილის "მოსამართლე".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9423 თ-32 ბთ. თ 509 რ. სტოიანოვის "ოსტატები", უ. 
შექსპირის "მეთორმეტე ღამე".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ა. კალუდოვი.  

ქაღალდი კარგი 

9424 თ-32 ბთ. თ 510 ა. ჟერის "მეექვსე სართული".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავავძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9425 თ-32 ბთ. თ 511 ნ. დუმბაძის "ნუ გეშინია,დედა".  
1972-73წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ქავთარაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9426 თ-32 ბთ. თ 512 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა".  1973-74წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9427 თ-32 ბთ. თ 513 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა".  1973-74წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 



9428 თ-32 ბთ. თ 514 გ. ფანჯიკიძის "თვალი 
პატიოსანი".  1973-74წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9429 თ-32 ბთ. თ 515 გ. ფანჯიკიძის "თვალი 
პატიოსანი".  1973-74წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9430 თ-32 ბთ. თ 516 გ. ფანჯიკიძის "თვალი 
პატიოსანი".  1973-74წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9431 თ-32 ბთ. თ 517 დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი უბედურება".  1973-
74წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- ვ. 
ნიკოლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9432 თ-32 ბთ. თ 518 დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი უბედურება".  1973-
74წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- ვ. 
ნიკოლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9433 თ-32 ბთ. თ 519 დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი უბედურება".  1973-
74წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- ვ. 
ნიკოლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9434 თ-32 ბთ. თ 520 ა. დევიძის "ჩვენ ყველანი".  
1973-74წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9435 თ-32 ბთ. თ 521 ა. დევიძის "ჩვენ ყველანი".  
1973-74წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9436 თ-32 ბთ. თ 522 ა. დევიძის "ჩვენ ყველანი".  
1973-74წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.  

9437 თ-32 ბთ. თ 523 ა. გეწაძის "გზა,ყარამანს ცოლი 
მოჰყავს".  1973-74წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9438 თ-32 ბთ. თ 524 ა. გეწაძის "გზა,ყარამანს ცოლი 
მოჰყავს".  1973-74წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9439 თ-32 ბთ. თ 525 ა. გეწაძის "გზა,ყარამანს ცოლი 
მოჰყავს".  1973-74წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9440 თ-32 ბთ. თ 526 ლ. თაბუკაშვილის "ჭრილობა".  
1973-74წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9441 თ-32 ბთ. თ 527 ლ. თაბუკაშვილის "ჭრილობა".  
1973-74წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ვ. ნიკოლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9442 თ-32 ბთ. თ 528 ბ. ვასილევის "განთიადი კი აქ 
წყნარია", ა. გეწაძისა და ლ. 
აბაიძის თარგმანი.   1974-75წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9443 თ-32 ბთ. თ 529 ფ. დიურრენმატტის 
"ფიზიკოსები".  1974-75წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9444 თ-32 ბთ. თ 530 ი. ჰაშეკის "ყოჩაღი ჯარისკაცი 
შვეიკი".  1974-75წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9445 თ-32 ბთ. თ 531 ა. შერვაშიძის "სიმღერა 
შევარდენზე". 1974-75წ. წ.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი. 
დადგმა- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 



9446 თ-32 ბთ. თ 532 მ. გორკის "ეგორ ბულიჩოვი და 
სხვები", თ. კოპლატაძის 
თარგმანი.   1974-75წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9447 თ-32 ბთ. თ 533 მ. გორკის "ეგორ ბულიჩოვი და 
სხვები", თ. კოპლატაძის 
თარგმანი.   1974-75წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9448 თ-32 ბთ. თ 534 ი. ჰაშეკის "ყოჩაღი ჯარისკაცი 
შვეიკი".  1974-75წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9449 თ-32 ბთ. თ 535 ი. ჰაშეკის "ყოჩაღი ჯარისკაცი 
შვეიკი".  1974-75წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9450 თ-32 ბთ. თ 536 რეპერტუარი.  1974-75წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9451 თ-32 ბთ. თ 537 რეპერტუარი.  1974-75წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9452 თ-32 ბთ. თ 538 ვ. როზოვის "საღამოდან 
შუადღემდე", გ. ბათიაშვილის 
თარგმანი.   1975-76წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9453 თ-32 ბთ. თ 539 ვ. როზოვის "საღამოდან 
შუადღემდე", გ. ბათიაშვილის 
თარგმანი.   1975-76წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9454 თ-32 ბთ. თ 540 ვ. როზოვის "საღამოდან 
შუადღემდე", გ. ბათიაშვილის 
თარგმანი.   1975-76წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9455 თ-32 ბთ. თ 541 ვ. კადელაკის "ხევსურული 
ბალადა".  1975-76წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9456 თ-32 ბთ. თ 542 ვ. კადელაკის "ხევსურული 
ბალადა".  1975-76წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9457 თ-32 ბთ. თ 543 ვ. კადელაკის "ხევსურული 
ბალადა".  1975-76წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9458 თ-32 ბთ. თ 544 იურანდოტის "მეცხრე 
წმინდანი".  1975-76წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9459 თ-32 ბთ. თ 545 იურანდოტის "მეცხრე 
წმინდანი".  1975-76წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9460 თ-32 ბთ. თ 546 რ. იბრაგიმბეგოვის "მწვანე 
კარს იქით ქალია".  1975-76წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9461 თ-32 ბთ. თ 547 რ. იბრაგიმბეგოვის "მწვანე 
კარს იქით ქალია".  1975-76წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9462 თ-32 ბთ. თ 548 ალ. ჩხაიძის "როცა ქალაქს 
სძინავს".  1975-76 წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9463 თ-32 ბთ. თ 549 ალ. ჩხაიძის "როცა ქალაქს 
სძინავს".  1975-76 წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9464 თ-32 ბთ. თ 550 ვ. კანდელაკის "აეტი".  1975-
76წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 

ქაღალდი კარგი 



სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

9465 თ-32 ბთ. თ 551 ვ. კანდელაკის "აეტი".  1975-
76წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9466 თ-32 ბთ. თ 552 რ. მამულაშვილის "მერხებზე 
ანგელოზები სხედან".  1975-
76წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9467 თ-32 ბთ. თ 553 რ. მამულაშვილის "მერხებზე 
ანგელოზები სხედან".  1975-
76წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9468 თ-32 ბთ. თ 554 ვ. კანდელაკის "დრო 
ოცდაოთხი საათი".  1976-77წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9469 თ-32 ბთ. თ 555 ვ. კანდელაკის "დრო 
ოცდაოთხი საათი".  1976-77წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9470 თ-32 ბთ. თ 556 ვ. კანდელაკის "დრო 
ოცდაოთხი საათი".  1976-77წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9471 თ-32 ბთ. თ 557 ჯ. პატრიკის "უცნაური ქალი", პ. 
წერეთლის თარგმანი.   1976-
77წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9472 თ-32 ბთ. თ 558 ჯ. პატრიკის "უცნაური ქალი", პ. 
წერეთლის თარგმანი.   1976-
77წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9473 თ-32 ბთ. თ 559 ჯ. პატრიკის "უცნაური ქალი", პ. 
წერეთლის თარგმანი.   1976-
77წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9474 თ-32 ბთ. თ 560 ალ. ჩხაიძის "თავისუფალი 
თემა".  1976-77წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9475 თ-32 ბთ. თ 561 ალ. ჩხაიძის "თავისუფალი 
თემა".  1976-77წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9476 თ-32 ბთ. თ 562 გ. იათაშვილის "ქინქლა".  1976-
77წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩხაიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9477 თ-32 ბთ. თ 563 გ. იათაშვილის "ქინქლა".  1976-
77წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩხაიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9478 თ-32 ბთ. თ 564 ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა".  1976-
77წ. წ.   ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9479 თ-32 ბთ. თ 565 ლ. ქიაჩელის "ჰაკი აძბა".  1976-
77წ. წ.   ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9480 თ-32 ბთ. თ 566 ალ. თაბორაძე, მაზმიაშვილი- 
"ქორწილი ჩვენს სოფელში".  
1976-77წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9481 თ-32 ბთ. თ 567 ალ. თაბორაძე, მაზმიაშვილი- 
"ქორწილი ჩვენს სოფელში".  
1976-77წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

9482 თ-32 ბთ. თ 568 ალ. თაბორაძე, მაზმიაშვილი- 
"ქორწილი ჩვენს სოფელში".  
1976-77წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9483 თ-32 ბთ. თ 569 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია".  1976-77წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9484 თ-32 ბთ. თ 570 ა. სამსონიას "წვიმიანი 
მზიანეთი".  1976-77წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9485 თ-32 ბთ. თ 571 რეპერტუარი.  1976-77წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი საშუალო 

9486 თ-32 ბთ. თ 572 ო. იოსელიანის "სანამ ურემი 
გადაბრუნდება".  1977-78წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9487 თ-32 ბთ. თ 573 ალ. ლორიას 
"ავტოპორტრეტი".  1977-78წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9488 თ-32 ბთ. თ 574 ალ. ლორიას 
"ავტოპორტრეტი".  1977-78წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9489 თ-32 ბთ. თ 575 ალ. ლორიას 
"ავტოპორტრეტი".  1977-78წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9490 თ-32 ბთ. თ 576 ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  1977-78წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9491 თ-32 ბთ. თ 577 ალ. ჩხაიძის "ხიდი".  1977-78წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9492 თ-32 ბთ. თ 578 პ. ზეითუნციანის "ყველაზე 
მწუხარე კაცი".  1977-78წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9493 თ-32 ბთ. თ 579 ა. გეწაძის "უხატო ეკლესიაში".  
1977-78წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9494 თ-32 ბთ. თ 580 მ. სებასტიანის "უსახელო 
ვარსკვლავი".  1977-78წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9495 თ-32 ბთ. თ 581 პ. ზეითუნციანის "ყველაზე 
მწუხარე კაცი".  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9496 თ-32 ბთ. თ 582 ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის საიუბილეო 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრის 
შენობაში.  1978-79წ. წ.   

ქაღალდი კარგი 

9497 თ-32 ბთ. თ 583 მ. ბარათაშვილის  "ჩემი 
ყვავილეთი".  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9498 თ-32 ბთ. თ 584 მ. ბარათაშვილის  "ჩემი 
ყვავილეთი".  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9499 თ-32 ბთ. თ 585 თ. ჭილაძის "ბუდე მეცხრე 
სართულზე".  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

9500 თ-32 ბთ. თ 586 თ. ჭილაძის "ბუდე მეცხრე 
სართულზე".  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9501 თ-32 ბთ. თ 587 თ. ჭილაძის "ბუდე მეცხრე 
სართულზე".  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9502 თ-32 ბთ. თ 588 მ. ბულგაკოვის "სრბოლა".  
1978-79წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
საიუბილეო გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9503 თ-32 ბთ. თ 589 მ. ბულგაკოვის "სრბოლა".  
1978-79წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9504 თ-32 ბთ. თ 590 მ. ბულგაკოვის "სრბოლა".  
1978-79წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9505 თ-32 ბთ. თ 591 მ. ბულგაკოვის "სრბოლა".  
1978-79წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9506 თ-32 ბთ. თ 592 ალ. ჩხაიძის "შთამომავლობა".  
1978-79წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9507 თ-32 ბთ. თ 593 ალ. ჩხაიძის "შთამომავლობა".  
1978-79წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 



9508 თ-32 ბთ. თ 594 ო. იოსელიანის "სანამ ურემი 
გადაბრუნდება".  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9509 თ-32 ბთ. თ 595 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9510 თ-32 ბთ. თ 596 ო. იოსელიანის "სანამ ურემი 
გადაბრუნდება".  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის საიუბილეო 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში.  რეჟისორი- გ. 
აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9511 თ-32 ბთ. თ 597 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1978-79წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის საიუბილეო 
გასტროლები კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში.  რეჟისორი- გ. 
აბესაძე.  ავტოგრაფებით 

ქაღალდი საშუალო 

9512 თ-32 ბთ. თ 598 ა. მაკაიონოკის "ტრიბუნალი".  
1979-80წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9513 თ-32 ბთ. თ 599 თ. ჭილაძის "როლი დამწყები 
მსახიობი გოგონასთვის.  1979-
80წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9514 თ-32 ბთ. თ 600 ბ. ლავრენიევის "რღვევა".  
1979-80წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9515 თ-32 ბთ. თ 601 ბ. ლავრენიევის "რღვევა".  
1979-80წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

9516 თ-32 ბთ. თ 602 გ. ნახუცრიშვილის 
"ნაცარქექია".  1979-80წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9517 თ-32 ბთ. თ 603 ა. სამსონიას "ორმოცწლიანთა  
კლუბი".  1980-81წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9518 თ-32 ბთ. თ 604 ა. სამსონიას "ორმოცწლიანთა  
კლუბი".  1980-81წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9519 თ-32 ბთ. თ 605 გ. იათაშვილის "ქინქლა".  1980-
81წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9520 თ-32 ბთ. თ 606 გ. იათაშვილის "ქინქლა".  1980-
81წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9521 თ-32 ბთ. თ 607 ნ. მიროშნიჩენკოს "მესამე 
თაობა".  1980-81წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში.  რეჟისორი- გ. 
აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9522 თ-32 ბთ. თ 608 ნ. მიროშნიჩენკოს "მესამე 
თაობა".  1980-81წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის დასი კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
თეატრში.  რეჟისორი- გ. 
აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9523 თ-32 ბთ. თ 609 ო. სოსინის "ეს მოხდა!. . " 1980-
81წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 

ქაღალდი საშუალო 



სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

9524 თ-32 ბთ. თ 610 დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი".  1980-81წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9525 თ-32 ბთ. თ 611 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს 
მიღმა გაზაფხულია".  1980-81წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9526 თ-32 ბთ. თ 612 ლ. თაბუკაშვილის "დარაბებს 
მიღმა გაზაფხულია".  1980-81წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9527 თ-32 ბთ. თ 613 გ. ტაბიძის "ოქრო აჭარის 
ლაჟვარდში".  1980-81წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9528 თ-32 ბთ. თ 614 გ. ტაბიძის "ოქრო აჭარის 
ლაჟვარდში".  1980-81წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9529 თ-33 ბთ. თ 615 მ. ელიოზიშვილის "სარკე".  
1981-82წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9530 თ-33 ბთ. თ 616 მ. ელიოზიშვილის "სარკე".  
1981-82წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9531 თ-33 ბთ. თ 617 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9532 თ-33 ბთ. თ 618 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9533 თ-33 ბთ. თ 619 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი 
ძაღლია".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9534 თ-33 ბთ. თ 620 გ. იათაშვილის "პერთენმა ბინა 
მიიღო".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9535 თ-33 ბთ. თ 621 გ. იათაშვილის "პერთენმა ბინა 
მიიღო".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9536 თ-33 ბთ. თ 622 გ. იათაშვილის "პერთენმა ბინა 
მიიღო".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9537 თ-33 ბთ. თ 623 ი. რადოევის "წითელი და 
ყავისფერი" . 1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9538 თ-33 ბთ. თ 624 ი. რადოევის "წითელი და 
ყავისფერი" . 1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9539 თ-33 ბთ. თ 625 ი. რადოევის "წითელი და 
ყავისფერი" . 1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9540 თ-33 ბთ. თ 626 ჯ. პატრიკის "უცნაური ქალი".  
1981-82წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9541 თ-33 ბთ. თ 627 ჯ. პატრიკის "უცნაური ქალი".  
1981-82წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9542 თ-33 ბთ. თ 628 ჯ. პატრიკის "უცნაური ქალი".  
1981-82წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 

ქაღალდი კარგი 



სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

9543 თ-33 ბთ. თ 629 მ. ელიოზიშვილის "სარკე".  
1981-82წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9544 თ-33 ბთ. თ 630 ი. სემიონოვის "საკდესს 
დავალებული აქვს 
განაცხადოს".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9545 თ-33 ბთ. თ 631 ი. სემიონოვის "საკდესს 
დავალებული აქვს 
განაცხადოს".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9546 თ-33 ბთ. თ 632 ა. აბდულინის "მეცამეტე 
თავმჯდომარე".  1981-82წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9547 თ-33 ბთ. თ 633 ალ. სამსონიას "მონაწილე ვარ 
თქვენი მწუხარების".  1982-83წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9548 თ-33 ბთ. თ 634 თ. ჭილაძის "როლი დამწყები 
მსახიობი გოგონასთვის".  1982-
83წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9549 თ-33 ბთ. თ 635 თ. ჭილაძის "როლი დამწყები 
მსახიობი გოგონასთვის".  1982-
83წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9550 თ-33 ბთ. თ 636 თ. ჭილაძის "როლი დამწყები 
მსახიობი გოგონასთვის".  1982-
83წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.  

9551 თ-33 ბთ. თ 637 ლ. სანიკიძის "მედეა".  1982-
83წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9552 თ-33 ბთ. თ 638 ლ. სანიკიძის "მედეა".  1982-
83წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9553 თ-33 ბთ. თ 639 ლ. სანიკიძის "მედეა".  1982-
83წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9554 თ-33 ბთ. თ 640 ო. სოსინის "ეს მოხდა" 1980-
81წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9555 თ-33 ბთ. თ 641 ალ. ჩხაიძის "სათადარიგო 
აეროდრომი".  1982-83წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9556 თ-33 ბთ. თ 642 ალ. ჩხაიძის "სათადარიგო 
აეროდრომი".  1982-83წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9557 თ-33 ბთ. თ 643 ა. ვამპილოვის "იხვებზე 
ნადირობა".  1982-83წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9558 თ-33 ბთ. თ 644 ა. ვამპილოვის "იხვებზე 
ნადირობა".  1982-83წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9559 თ-33 ბთ. თ 645 ა. ვამპილოვის "იხვებზე 
ნადირობა".  1982-83წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

9560 თ-33 ბთ. თ 646 ალ. სამსონიას "მონაწილე ვარ 
თქვენი მწუხარების".  1982-83წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9561 თ-33 ბთ. თ 647 ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა 
ალბას სახლი".  1982-83წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9562 თ-33 ბთ. თ 648 ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა 
ალბას სახლი".  1982-83წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9563 თ-33 ბთ. თ 649 ფ. გარსია ლორკას "ბერნარდა 
ალბას სახლი".  1982-83წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9564 თ-33 ბთ. თ 650 ლ. თაბუკაშვილის 
"ათვინიერებენ მიმინოს".  
1983-84წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9565 თ-33 ბთ. თ 651 ლ. თაბუკაშვილის 
"ათვინიერებენ მიმინოს".  
1983-84წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9566 თ-33 ბთ. თ 652 ა. აბდულინის "მეცამეტე 
თავმჯდომარე".  1983-84. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
ნავთობგადამამუშავებელი  
ქარხნის კულტურის სასახლე.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9567 თ-33 ბთ. თ 653 ა. აბდულინის "მეცამეტე 
თავმჯდომარე".  1983-84. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
ნავთობგადამამუშავებელი  

ქაღალდი კარგი 



ქარხნის კულტურის სასახლე.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

9568 თ-33 ბთ. თ 654 რ. ნეშის "წვიმის გამყიდველი" . 
1983-84წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9569 თ-33 ბთ. თ 655 რ. ნეშის "წვიმის გამყიდველი" . 
1983-84წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9570 თ-33 ბთ. თ 656 რ. ნეშის "წვიმის გამყიდველი" . 
1983-84წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9571 თ-33 ბთ. თ 657 ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 
1983-84წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9572 თ-33 ბთ. თ 658 ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 
1983-84წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9573 თ-33 ბთ. თ 659 ლ. გოთუას "მეფე ერეკლე". 
1983-84წ. წ. ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. 
რეჟისორი-გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9574 თ-33 ბთ. თ 660 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე ვხედავ მზეს".  1984-85წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის 
ნავთობგადამამუშავებელი 
ქარხნის კულტურის სასახლე.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9575 თ-33 ბთ. თ 661 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე ვხედავ მზეს".  1984-85წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის 
ნავთობგადამამუშავებელი 
ქარხნის კულტურის სასახლე.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9576 თ-33 ბთ. თ 662 შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი".  
1984-85წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9577 თ-33 ბთ. თ 663 შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი".  
1984-85წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9578 თ-33 ბთ. თ 664 შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი".  
1984-85წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9579 თ-33 ბთ. თ 665 ე. გრიგორიევის "რომანსი 
შეყვარებულებზე".  1984-85წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9580 თ-33 ბთ. თ 666 ე. გრიგორიევის "რომანსი 
შეყვარებულებზე".  1984-85წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. აბესაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9581 თ-33 ბთ. თ 667 რ. მამულაშვილის "გამოცდა".  
1984-85წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9582 თ-33 ბთ. თ 668 რ. მამულაშვილის "გამოცდა".  
1984-85წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9583 თ-33 ბთ. თ 669 რ. მამულაშვილის "გამოცდა".  
1984-85წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9584 თ-33 ბთ. თ 670 ა. გელმანის "პირისპირ".  1984-
85წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9585 თ-33 ბთ. თ 671 ა. გელმანის "პირისპირ".  1984-
85წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 

ქაღალდი კარგი 



სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.   

9586 თ-33 ბთ. თ 672 ალ. ჩხაიძის "მესამე ზარის 
შემდეგ".  1985-86წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9587 თ-33 ბთ. თ 673 ალ. ჩხაიძის "მესამე ზარის 
შემდეგ".  1985-86წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9588 თ-33 ბთ. თ 674 ალ. ჩხაიძის "მესამე ზარის 
შემდეგ".  1985-86წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9589 თ-33 ბთ. თ 675 ლ. თაბუკაშვილის "შენსკენ 
სავალი გზები".  1985-86წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი მძიმე 

9590 თ-33 ბთ. თ 676 ლ. თაბუკაშვილის "შენსკენ 
სავალი გზები".  1985-86წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9591 თ-33 ბთ. თ 677 ლ. თაბუკაშვილის "შენსკენ 
სავალი გზები".  1985-86წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9592 თ-33 ბთ. თ 678 მ. მერკულოვა, ტ. საფაროვა- 
"ჩაიწერეთ ნომერი".  1985-86წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9593 თ-33 ბთ. თ 679 მ. მერკულოვა, ტ. საფაროვა- 
"ჩაიწერეთ ნომერი".  1985-86წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი  მძიმე 

9594 თ-33 ბთ. თ 680 მ. მერკულოვა, ტ. საფაროვა- 
"ჩაიწერეთ ნომერი".  1985-86წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

9595 თ-33 ბთ. თ 681 რ. ნეშის "წვიმის გამყიდველი" . 
1985-86წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9596 თ-33 ბთ. თ 682 ალ. გელმანის "პირისპირ".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9597 თ-33 ბთ. თ 683 ალ. გელმანის "პირისპირ".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9598 თ-33 ბთ. თ 684 ალ. გელმანის "პირისპირ".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9599 თ-33 ბთ. თ 685 ა. ვამპილოვის "იხვებზე 
ნადირობა".  1986-87წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9600 თ-33 ბთ. თ 686 ა. ვამპილოვის "იხვებზე 
ნადირობა".  1986-87წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 



9601 თ-33 ბთ. თ 687 ა. ვამპილოვის "იხვებზე 
ნადირობა".  1986-87წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9602 თ-33 ბთ. თ 688 შ. შამანაძის "ერთხელ-
მხოლოდ ისიც ძილში".  1986-
87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9603 თ-33 ბთ. თ 689 შ. შამანაძის "ერთხელ-
მხოლოდ ისიც ძილში".  1986-
87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9604 თ-33 ბთ. თ 690 თ. ჭილაძის "ჩიტების ბაზარი".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9605 თ-33 ბთ. თ 691 თ. ჭილაძის "ჩიტების ბაზარი".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9606 თ-33 ბთ. თ 692 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9607 თ-33 ბთ. თ 693 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9608 თ-33 ბთ. თ 694 გ. ნახუცრიშვილის "კომბლე".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9609 თ-33 ბთ. თ 695 შ. შამანაძის "ერთხელ-
მხოლოდ ისიც ძილში".  1986-
87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9610 თ-33 ბთ. თ 696 შ. შამანაძის "ერთხელ-
მხოლოდ ისიც ძილში".  1986-
87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9611 თ-33 ბთ. თ 697 ა. ვამპილოვის "იხვებზე 
ნადირობა".  1986-87წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
მ. ლებანიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9612 თ-33 ბთ. თ 698 ალ. გელმანის "პირისპირ".  
1986-87წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
ბათუმის ცენტრალური 
გადამტვირთავი ნავთობბაზის 
კულტურის სახლი.  რეჟისორი- 
გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9613 თ-33 ბთ. თ 699 პ. ვეჟინოვის "დოროთეა".  
1987-88წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9614 თ-33 ბთ. თ 700 პ. ვეჟინოვის "დოროთეა".  
1987-88წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 



9615 თ-33 ბთ. თ 701 ვ. დოზორცევის "ბოლო 
მთხოვნელი".  1987-88წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9616 თ-33 ბთ. თ 702 ვ. დოზორცევის "ბოლო 
მთხოვნელი".  1987-88წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9617 თ-33 ბთ. თ 703 ა. კოტეტიშვილის 
"ბაალ,გადაგვარჩინე".  1987-
88წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  აკაკი 
ხორავას სახელობის მსახიობის 
სახლი.  რეჟისორი- გ. 
ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9618 თ-33 ბთ. თ 704 ა. კოტეტიშვილის 
"ბაალ,გადაგვარჩინე".  1987-
88წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9619 თ-33 ბთ. თ 705 ა. კოტეტიშვილის 
"ბაალ,გადაგვარჩინე".  1987-
88წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9620 თ-33 ბთ. თ 706 ლ. მილორავას "საბედისწერო 
ხუმრობა".  1987-88წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9621 თ-33 ბთ. თ 707 ლ. მილორავას "საბედისწერო 
ხუმრობა".  1987-88წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9622 თ-33 ბთ. თ 708 ლ. მილორავას "საბედისწერო 
ხუმრობა".  1987-88წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9623 თ-33 ბთ. თ 709 ა. სამსონიას "ჩემო კარგო 
ქვეყანავ".  1987-88წ. წ.  ი. 

ქაღალდი კარგი 



ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.  

9624 თ-33 ბთ. თ 710 ლ. მილორავას "საბედისწერო 
ხუმრობა".  1987-88წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9625 თ-33 ბთ. თ 711 ლ. მილორავას "საბედისწერო 
ხუმრობა".  1987-88წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9626 თ-33 ბთ. თ 712 ლ. მილორავას "საბედისწერო 
ხუმრობა".  1987-88წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9627 თ-33 ბთ. თ 713 ი. ჭავჭავაძის "რამდენიმე 
ეპიზოდი ლუარსაბ 
თათქარიძის ცხოვრებიდან".  
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  1987-
88წ. წ.  რეჟისორი- რ. გელაძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9628 თ-33 ბთ. თ 714 მ. ელიოზიშვილის "სარკე".  
1988-89წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩაიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9629 თ-33 ბთ. თ 715 მ. ელიოზიშვილის "სარკე".  
1988-89წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩაიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9630 თ-33 ბთ. თ 716 მეიო და ენეკენის "ოჯახური 
აურზაური".  1988-89წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. გოგიბერიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9631 თ-33 ბთ. თ 717 მეიო და ენეკენის "ოჯახური 
აურზაური".  1988-89წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. გოგიბერიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9632 თ-33 ბთ. თ 718 მეიო და ენეკენის "ოჯახური 
აურზაური".  1988-89წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. გოგიბერიძე.  

9633 თ-33 ბთ. თ 719 ა. ჩხაიძის "ზღვის მოქცევა".  
1988-89წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9634 თ-33 ბთ. თ 720 ა. ჩხაიძის "ზღვის მოქცევა".  
1988-89წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი მძიმე 

9635 თ-33 ბთ. თ 721 ა. ჩხაიძის "ზღვის მოქცევა".  
1988-89წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  დადგმა- დ. ხინიკაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9636 თ-33 ბთ. თ 722 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ირალიონი".  1988-89წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9637 თ-33 ბთ. თ 723 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ირალიონი".  1988-89წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9638 თ-33 ბთ. თ 724 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ირალიონი".  1988-89წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9639 თ-33 ბთ. თ 725 ა. კოტეტიშვილის 
"ბაალ,გადაგვარჩინე".  1988წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
აკაკი ხორავას სახელობის 
მსახიობის სახლი.  დადგმა- გ. 
ჩაკვეტაძე, ზ. სიხარულიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9640 თ-33 ბთ. თ 726 გ. დოჩანაშვილის "ხორუმი 
ქართული ცეკვაა".  1988-89წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9641 თ-33 ბთ. თ 727 გ. დოჩანაშვილის "ხორუმი 
ქართული ცეკვაა".  1988-89წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.   

9642 თ-33 ბთ. თ 728 მ. ელიოზიშვილის "სარკე".  
1988-89წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩაიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9643 თ-33 ბთ. თ 729 შ. შამანაძის "ღია შუშაბანდი".  
1988-89წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჩაკვეტაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9644 თ-33 ბთ. თ 730 მეიო და ენეკენის "ოჯახური 
აურზაური".  1988-89წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. გოგიბერიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9645 თ-33 ბთ. თ 731 ნ. დუმბაძე, გ. ლორთქიფანიძე- 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი".  1988-89წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- შ. ინასარიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9646 თ-33 ბთ. თ 732 ო. ჩხეიძის "თედორე".  1989-
90წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9647 თ-33 ბთ. თ 733 გ. ჭიჭინაძისა და ო. გაბელიას  
"ლუსკუმა ტყის საახალწლო 
ზღაპარი".  1990-91წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9648 თ-33 ბთ. თ 734 გ. ჭიჭინაძისა და ო. გაბელიას  
"ლუსკუმა ტყის საახალწლო 
ზღაპარი".  1990-91წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9649 თ-33 ბთ. თ 735 მ. ხეთაგურის "თეთრი 
პალატა".  1990-91წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9650 თ-33 ბთ. თ 736 თ. ქურდოვანიძის 
"ცისარტყელა ნაცრისფერ 
ლავაში".  1990-91წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.   

9651 თ-33 ბთ. თ 737 თ. ქურდოვანიძის 
"ცისარტყელა ნაცრისფერ 
ლავაში".  1990-91წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9652 თ-33 ბთ. თ 738 გ. ერისთავის "უჩინმაჩინის 
ქუდი", "ძუნწი", შ. შამანაძის 
"ღია შუშაბანდი".   

ქაღალდი კარგი 

9653 თ-33 ბთ. თ 739 ა. გრებნევის "წარმატება".  
1991-92წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9654 თ-33 ბთ. თ 740 გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა".  
1991-92წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ს. ბაზიაშვილი.   

ქაღალდი კარგი 

9655 თ-33 ბთ. თ 741 ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა".  1991-
92წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9656 თ-33 ბთ. თ 742 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ 
და ეთერი".  1993წ.  ბათუმის 
ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- დ. მუქერია. 
მინაწერებითა და 
ავტოგრაფებით 

ქაღალდი კარგი 

9657 თ-33 ბთ. თ 743 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ 
და ეთერი".  1993წ.  ბათუმის 
ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი.  
მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

9658 თ-33 ბთ. თ 744 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ 
და ეთერი".  1993წ.  ბათუმის 
ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი.  
მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

9659 თ-33 ბთ. თ 745 ჯ. ვერდის "აიდა".  1994-95წ. წ.  
ბათუმის ოპერისა და ბალეტის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ლორთქიფანიძე.   

9660 თ-33 ბთ. თ 746 ჯ. ვერდის "აიდა".  1994-95წ. წ.  
ბათუმის ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ლორთქიფანიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9661 თ-33 ბთ. თ 747 რ. ლაღიძის "ლელა".  1995წ.  
ბათუმის ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9662 თ-33 ბთ. თ 748 ზ. ფალიაშვილის "აბესალომ 
და ეთერი".  1995წ.  ბათუმის 
ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9663 თ-33 ბთ. თ 749 რ. ერისთავის "ჯერ 
დაიხოცნენ,მერე იქორწინეს".  
1994-95წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- ი. ცანავა.   

ქაღალდი კარგი 

9664 თ-33 ბთ. თ 750 რ. ლაღიძის "ლელა".  1994წ.  
ბათუმის ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. ჟორდანია.  

ქაღალდი კარგი 

9665 თ-33 ბთ. თ 751 რ. ლაღიძის "ლელა".  1994წ.  
ბათუმის ოპერისა და ბალეტის 
სახელმწიფო თეატრი. 
მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

9666 თ-33 ბთ. თ 752 ჯ. ვერდის "აიდა".  1995წ.  
ბათუმის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი. მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

9667 თ-33 ბთ. თ 753 ჯ. ვერდის "აიდა".  1995წ.  
ბათუმის ოპერისა და ბალეტის 
თეატრი. მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

9668 თ-33 ბთ. თ 754 ლ. ფოიხტვანგერის "ცრუ 
ნერონი".  1997-98წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩხაიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9669 თ-33 ბთ. თ 755 მ. ბულგაკოვის "ბომგარდი".  
1997-98წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე.  

ქაღალდი კარგი 



9670 თ-33 ბთ. თ 756 ჟ. ანუის "ტოროლა".  1997-98წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9671 თ-33 ბთ. თ 757 ძველი ვოდევილები.  1997-98წ. 
წ.  ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9672 თ-33 ბთ. თ 758 გ. რობაქიძის "ლამარა".  1997-
98წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9673 თ-33 ბთ. თ 759 გ. რობაქიძის "ლამარა".  1998წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9674 თ-33 ბთ. თ 760 გ. რობაქიძის "ლამარა".  1998წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9675 თ-33 ბთ. თ 761 გ. რობაქიძის "ლამარა".  1998წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9676 თ-33 ბთ. თ 762 გ. რობაქიძის "ლამარა".  1998წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9677 თ-33 ბთ. თ 763 პ. ლაგერკვისტის "ბარაბა".  
1998-99წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9678 თ-33 ბთ. თ 764 პ. ლაგერკვისტის "ბარაბა".  
1998-99წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9679 თ-33 ბთ. თ 765 მ. ბულგაკოვის "ბომგარდი".  
1998-99წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9680 თ-33 ბთ. თ 766 მ. ბულგაკოვის "ბომგარდი".  
1998-99წ. წ.  ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 

ქაღალდი საშუალო 



სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ზ. სიხარულიძე.  

9681 თ-33 ბთ. თ 767 ლ. ფოიხტვანგერის "ცრუ 
ნერონი".  1999-2000წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩხაიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9682 თ-33 ბთ. თ 768 ლ. ფოიხტვანგერის "ცრუ 
ნერონი".  1999-2000წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩხაიძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9683 თ-33 ბთ. თ 769 ლ. თაბუკაშვილის "მერე რა 
რომ სველია,სველი 
იასამანი?!".  1999-2000წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. სვანაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9684 თ-33 ბთ. თ 770 ლ. თაბუკაშვილის "მერე რა 
რომ სველია,სველი 
იასამანი?!".  1999-2000წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. სვანაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9685 თ-33 ბთ. თ 771 ლ. თაბუკაშვილის "მერე რა 
რომ სველია,სველი 
იასამანი?!".  1999-2000წ. წ.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. სვანაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9686 თ-33 ბთ. თ 772 რ. ერისთავის "ჯერ 
დაიხოცნენ,მერე იქორწინეს".  
2003-2004წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ი. ცანავა.   

ქაღალდი კარგი 

9687 თ-33 ბთ. თ 773 რ. ერისთავის "ჯერ 
დაიხოცნენ,მერე იქორწინეს".  
2003-2004წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ი. ცანავა.   

ქაღალდი კარგი 

9688 თ-33 ბთ. თ 774 რ. ერისთავის "ჯერ 
დაიხოცნენ,მერე იქორწინეს".  
2003-2004წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 

ქაღალდი კარგი 



სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ი. ცანავა.   

9689 თ-33 ბთ. თ 775 გრ. რობაქიძის "ლამარა".  
2004-2005წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
დრამატული  თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.   

ქაღალდი კარგი 

9690 თ-33 ბთ. თ 776 გრ. რობაქიძის "ლამარა".  
2004-2005წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
დრამატული  თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.   

ქაღალდი კარგი 

9691 თ-33 ბთ. თ 777 ი. სამსონაძის "საღამოს ბაღში, 
როგორც ფერად სიზმარში".  
2005-2006წ. წ.  ბათუმის ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9692 თ-33 ბთ. თ 778 გ. დოჩანაშვილის 
"ვატერ(პო)ლოო.  2005-2006წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9693 თ-33 ბთ. თ 779 გ. დოჩანაშვილის 
"ვატერ(პო)ლოო.  2005-2006წ. წ.  
ი. ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- მ. ლებანიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9694 თ-33 ბთ. თ 780 სოფოკლეს "ელექტრა", გ. 
ხომერიკის თარგმანი.  2005-
2006წ. წ.  ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- მ. 
ლებანიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9695 თ-33 ბთ. თ 781 დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი".  2005-2006წ. წ.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.   მთავარი რეჟისორი- 
მ. ლებანიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9696 თ-33 ბთ. თ 782 ი. სამსონაძის "საღამოს ბაღში.  
როგორც ფერად სიზმარში", დ. 
კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი".  2005-2006წ. წ.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9697 თ-33 ბთ. თ 783 თ. ჯუჯენოღლუს "ზვავი".  2006-
2007წ. წ.  ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- ა. ენუქიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9698 თ-33 ბთ. თ 784 თ. ჯუჯენოღლუს "ზვავი".  2006-
2007წ. წ.  ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- ა. ენუქიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9699 თ-33 ბთ. თ 785 თ. ჭილაძის "ჭალას ჩიტი 
მომკვდარიყო".  2006-2007წ. წ.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. თავაძე, ვ. ბერიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9700 თ-33 ბთ. თ 786 თ. ჭილაძის "ჭალას ჩიტი 
მომკვდარიყო".  2006-2007წ. წ.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. თავაძე, ვ. ბერიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9701 თ-33 ბთ. თ 787 დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი".  2006-2007წ. წ.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორები: რ. 
სტურუა, ზ. პაპუაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9702 თ-33 ბთ. თ 788 დ. კლდიაშვილის "დარისპანის 
გასაჭირი".  2006-2007წ. წ.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორები: რ. 
სტურუა, ზ. პაპუაშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9703 თ-33 ბთ. თ 789 ანონსი.  ს. ნაიდენოვის 
"ვანიუშინის ოჯახი".  
უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი. დადგმა-
ვ. ჩომახიძე.  

ქაღალდი საშუალო 

9704 თ-33 ბთ. თ 790 ანონსი.  პ. კაკაბაძის 
"ყვარყვარე თუთაბერი".  
უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
დადგმა- გ. მრავლაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9705 თ-33 ბთ. თ 791 ა. გეწაძის "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები 

ქაღალდი საშუალო 



რუსთაველის თეატრში.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

9706 თ-33 ბთ. თ 792 ა. გეწაძის "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები 
რუსთაველის თეატრში.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9707 თ-33 ბთ. თ 793 რეპერტუარი.  "ზღვა და 
სიყვარული", "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში", "მე,ბებია,ილიკო 
და ილარიონი", "სახლი ზღვის 
პირას".  უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები რუსთაველის 
თეატრში.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9708 თ-33 ბთ. თ 794 რეპერტუარი.  "ზღვა და 
სიყვარული", "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში", "მე,ბებია,ილიკო 
და ილარიონი", "სახლი ზღვის 
პირას".  უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები რუსთაველის 
თეატრში.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.   

ქაღალდი საშუალო 

9709 თ-33 ბთ. თ 795 ს. ცვაიგის "სახლი ზღვის 
პირას".  უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები რუსთაველის 
თეატრში.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9710 თ-33 ბთ. თ 796 ა. გეწაძის "წმინდანები 
ჯოჯოხეთში".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები 
რუსთაველის თეატრში.  
რეჟისორი- თ. აბაშიძე.   

ქაღალდი მძიმე 

9711 თ-33 ბთ. თ 797 ი. სამსონაძისა და გ. თავაძის 
"ბანანისა და კომშის პუდინგი 
კონიაკითა და რომით".  
უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 



9712 თ-33 ბთ. თ 798 ი. სამსონაძისა და გ. თავაძის 
"ბანანისა და კომშის პუდინგი 
კონიაკითა და რომით".  
უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9713 თ-33 ბთ. თ 799 ლ. ბუღაძის "ნუგზარი და 
მეფისტოფელი".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები შ. 
რუსთაველის თეატრში.  
რეჟისორი- გ. თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9714 თ-33 ბთ. თ 800 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური".  უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები შ. რუსთაველის 
თეატრში.  რეჟისორი- გ. 
თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9715 თ-33 ბთ. თ 801 ლ. მამალაძის "კერძო 
განჩინება".  უთარიღო.  
ბათუმის ახალგაზრდული 
თეატრალური სტუდია შ. 
რუსთაველის სახელობის 
თეატრში.  რეჟისორი- ხ. 
ჩახუნაშვილი.  

ქაღალდი მძიმე 

9716 თ-33 ბთ. თ 802 ნ. დუმბაძისა და გ. 
ლორთქიფანიძის 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი".  უთარიღო.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები შ. 
რუსთაველის სახელობის 
თეატრში.   

ქაღალდი კარგი 

9717 თ-33 ბთ. თ 803 ნ. დუმბაძისა და გ. 
ლორთქიფანიძის 
"მე,ბებია,ილიკო და 
ილარიონი".  უთარიღო.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები შ. 
რუსთაველის სახელობის 
თეატრში.   

ქაღალდი კარგი 

9718 თ-33 ბთ. თ 804 ა. სამსონიას "ზღვა და 
სიყვარული".  უთარიღო.  ი. 
ჭავჭავაძის სახელობის 
ბათუმის სახელმწიფო 

ქაღალდი კარგი 



თეატრის გასტროლები შ. 
რუსთაველის სახელობის 
თეატრში.  რეჟისორი- თ. 
აბაშიძე.  

9719 თ-33 ბთ. თ 805  შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან", 
პ. ლორიას "მეგობრობა", ა. 
ცაგარელის "რაც 
გინახავს,ვეღარ ნახავ", 
კონცერტი.  ქართული თეატრის  
აღდგენის 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო 
საღამოუთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9720 თ-33 ბთ. თ 806 ჟ. ანუის "ტოროლა".  უთარიღო.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9721 თ-33 ბთ. თ 807 ჟ. ანუის "ტოროლა".  უთარიღო.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9722 თ-33 ბთ. თ 808 ჟ. ანუის "ტოროლა".  უთარიღო.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9723 თ-33 ბთ. თ 809 ჟ. ანუის "ტოროლა".  უთარიღო.  
ბათუმის ი. ჭავჭავაძის 
სახელობის თეატრი.  
რეჟისორი- ლ. მირცხულავა.  

ქაღალდი კარგი 

9724 თ-33 ბთ. თ 810 ლ. ბუღაძის "ნუგზარი და 
მეფისტოფელი".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები შ. 
რუსთაველის თეატრში.  
რეჟისორი- გ. თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9725 თ-33 ბთ. თ 811 ო. ბაღათურის "მეფე ლირი 
თავშესაფარში".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩაიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9726 თ-33 ბთ. თ 812 ო. ბაღათურის "მეფე ლირი 
თავშესაფარში".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- ე. ჩაიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9727 თ-33 ბთ. თ 813 ლ. ბუღაძის "ნუგზარი და 
მეფისტოფელი".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები შ. 

ქაღალდი კარგი 



რუსთაველის თეატრში.  
რეჟისორი- გ. თავაძე.   

9728 თ-33 ბთ. თ 814 ლ. ბუღაძის "ნუგზარი და 
მეფისტოფელი".  უთარიღო.  
ბათუმის სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლები შ. 
რუსთაველის თეატრში.  
რეჟისორი- გ. თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9729 თ-33 ბთ. თ 815 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური".  უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები შ. რუსთაველის 
თეატრში.  რეჟისორი- გ. 
თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9730 თ-33 ბთ. თ 816 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური".  უთარიღო.  ბათუმის 
სახელმწიფო თეატრის 
გასტროლები შ. რუსთაველის 
თეატრში.  რეჟისორი- გ. 
თავაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9731 თ-33 ბთ. თ 817 გ. შვემბერგერის "ნანა 
ტყეში"(Нана в лесу).  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  დადგმა- 
ს. ცაგარეიშვილი. პრემიერა.  
აფიშა რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

9732 თ-33 ბთ. თ 818 გ. შვემბერგერის "ნანა 
ტყეში"(Нана в лесу).  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  დადგმა- 
ს. ცაგარეიშვილი. პრემიერა.  
აფიშა რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

9733 თ-33 ბთ. თ 819 გ. შვემბერგერის "ნანა 
ტყეში"(Нана в лесу).  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  დადგმა- 
ს. ცაგარეიშვილი. პრემიერა.  
აფიშა რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

9734 თ-33 ბთ. თ 820 ს. ცაგარეიშვილი- "ყვავი,ბუ და 
მელაკუდა"(Лиса, ворона и 
сова).  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  დადგმა- ს. 
ცაგარეიშვილი. პრემიერა.  
აფიშა რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

9735 თ-33 ბთ. თ 821 ს. ცაგარეიშვილი- "ყვავი,ბუ და 
მელაკუდა".  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  დადგმა- 
ს. ცაგარეიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 



9736 თ-33 ბთ. თ 822 ს. ცაგარეიშვილი- "ყვავი,ბუ და 
მელაკუდა".  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  დადგმა- 
ს. ცაგარეიშვილი.  

    

9737 თ-33 ბთ. თ 823 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1954-55წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
სამხატვრო ხელმძღვანელი- ს. 
ცაგარეიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9738 თ-33 ბთ. თ 824 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1954-55წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
სამხატვრო ხელმძღვანელი- ს. 
ცაგარეიშვილი. რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

9739 თ-33 ბთ. თ 825 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1954-55წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
სამხატვრო ხელმძღვანელი- ს. 
ცაგარეიშვილი. რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

9740 თ-33 ბთ. თ 826 რეპერტუარი, დასის 
შემადგენლობა.  1954-55წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
სამხატვრო ხელმძღვანელი- ს. 
ცაგარეიშვილი.  

ქაღალდი კარგი 

9741 თ-33 ბთ. თ 827 ნ. გერენტისა და ტ. გურევიჩის 
"ბატის ჭუკი".  1981-82წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9742 თ-33 ბთ. თ 828 მ. აბრამიშვილის "ბარაბულკა".  
1981-82წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9743 თ-33 ბთ. თ 829 მ. აბრამიშვილის "ბარაბულკა".  
1981-82წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების სახელმწიფო 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9744 თ-33 ბთ. თ 830 მ. აბრამიშვილის 
"განთავისუფლებული 
ზღაპრები".  1981-82წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9745 თ-33 ბთ. თ 831 მ. აბრამიშვილის 
"განთავისუფლებული 
ზღაპრები".  1981-82წ. წ.  

ქაღალდი კარგი 



ბათუმის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

9746 თ-33 ბთ. თ 832 მ. ხეთაგურის "ხეტიალა".  1981-
82წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9747 თ-33 ბთ. თ 833 მ. ხეთაგურის "ხეტიალა".  1981-
82წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9748 თ-33 ბთ. თ 834 მ. ხეთაგურის "ხეტიალა".  1981-
82წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9749 თ-33 ბთ. თ 835 ბ. ნარეკლიშვილის "ზარმაცი 
კიკო".  1982-83წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9750 თ-33 ბთ. თ 836 ბ. ნარეკლიშვილის "ზარმაცი 
კიკო".  1982-83წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9751 თ-33 ბთ. თ 837 ნ. გერენტისა და ტ. გურევიჩის 
"ბატის ჭუკი".  1982-83წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9752 თ-33 ბთ. თ 838 ე. ჩეპოვეცკის "ცირკის ხუმარა 
და წრუწუნა მიციკი".  1982-83წ. 
წ.  ბათუმის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9753 თ-33 ბთ. თ 839 ე. ჩეპოვეცკის "ცირკის ხუმარა 
და წრუწუნა მიციკი".  1982-83წ. 
წ.  ბათუმის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9754 თ-33 ბთ. თ 840 ე. ჩეპოვეცკის "ცირკის ხუმარა 
და წრუწუნა მიციკი".  1982-83წ. 
წ.  ბათუმის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9755 თ-33 ბთ. თ 841 ა. პოპესკუს "მზის სხივი".  1982-
83წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 



9756 თ-33 ბთ. თ 842 ა. პოპესკუს "მზის სხივი".  1982-
83წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
სახელმწიფო თეატრი.   

ქაღალდი კარგი 

9757 თ-33 ბთ. თ 843 ა. პოპესკუს "ცისფერი ზღარბი".  
1983-84წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9758 თ-33 ბთ. თ 844 შ. პეროს "წითელქუდა", ვ. 
ღლონტის ინსცენირება.  1983-
84წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9759 თ-33 ბთ. თ 845 ვ. ღლონტის "თოვლის 
დედოფალი".  1983-84წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9760 თ-33 ბთ. თ 846 მ. სუპონინის "ბუტია".  1983-
84წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  რეჟისორი- გ. 
სარჩიმელიძე.  ორმხრივი 
აფიშა გ, სეფისკვერაძის 
"წიქარა" 

ქაღალდი კარგი 

9761 თ-33 ბთ. თ 847 მ. სუპონინის "ბუტია".  1983წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9762 თ-33 ბთ. თ 848 მ. სუპონინის "ბუტია".  1983წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9763 თ-33 ბთ. თ 849 გ. სეფისკვერაძის "წიქარა".  
1983-84წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.  
ორმხრივი აფიშა (ე. ჩეპოვეცკის 
"ცირკის ხუმარა და წრუწუნა 
მიციკი") 

ქაღალდი კარგი 

9764 თ-33 ბთ. თ 850 გ. სეფისკვერაძის "წიქარა".  
1983-84წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9765 თ-33 ბთ. თ 851 გ. სეფისკვერაძის "წიქარა".  
1983-84წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9766 თ-33 ბთ. თ 852 შ. პეროს "წითელქუდა".  1983წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 



9767 თ-33 ბთ. თ 853 ა. მოჩუროვის "მხიარული 
მამლაყინწები".  1983-84წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9768 თ-33 ბთ. თ 854 ა. მოჩუროვის "მხიარული 
მამლაყინწები".  1983-84წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9769 თ-33 ბთ. თ 855 მ. ხეთაგუროვის "ხეტიალა".  
1984-85წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.   

ქაღალდი კარგი 

9770 თ-33 ბთ. თ 856 ვ. ორლოვის "ოქროს წიწილა".  
1984-85წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9771 თ-33 ბთ. თ 857 დ. ურბანის "ყველა თაგუნას 
უყვარს ყველი".  1984-85წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- გ. სარჩიმელიძე.  

ქაღალდი კარგი 

9772 თ-33 ბთ. თ 858 ირ.  და იან ზლატოპოლსკების 
"პინგვინის დაბადების დღე".  
1984-85წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9773 თ-33 ბთ. თ 859 თ. მეტრეველის "ბუ და 
აბლაბუდა".  1985-86წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9774 თ-33 ბთ. თ 860 ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის 
"პატარა უფლისწული", მ. 
აბრამიშვილის ინსცენირება.  
1985-86წ. წ.  რეჟისორი- რ. 
გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9775 თ-33 ბთ. თ 861 ბ. აპრილოვის "ჩიმი".  1986-87წ. 
წ.  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  რეჟისორი- რ. 
გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9776 თ-33 ბთ. თ 862 ა. სულაკაურის "ჯადოსნური 
კაბა", ბ. თევზაძის 
ინსცენირება.  1986-87წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9777 თ-33 ბთ. თ 863 ზ. ბილიარსკას "ზღაპარი 
ცინდალზე, ვარსკვლავებზე და 
მათ მეგობრობაზე".  1987წ.  

ქაღალდი კარგი 



ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.  

9778 თ-33 ბთ. თ 864 ს. მიხალკოვის "სამი გოჭი".  
1986-87წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9779 თ-33 ბთ. თ 865 გ. ჭიჭინაძის "იისფერა".  1986-
87წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  რეჟისორი- რ. 
გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9780 თ-33 ბთ. თ 866 პ. მოისწრაფიშვილის "ზღაპარი 
გრძელდება".  1987-88წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9781 თ-33 ბთ. თ 867 ტ. ხავთასის "თხუპნია".  1988-
89წ. წ.  ბათუმის თოჯინების 
თეატრი.  რეჟისორი- რ. 
გელაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9782 თ-33 ბთ. თ 868 გ. ტოტოჩავას "ამბავი 
ამირანისა".  1989-90წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- თ. ბოლქვაძე.   

ქაღალდი კარგი 

9783 თ-33 ბთ. თ 869 გ. ტოტოჩავას "ამბავი 
ამირანისა".  1990-91წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- თ. ბოლქვაძე.  
ავტოგრაფებით. 

ქაღალდი კარგი 

9784 თ-33 ბთ. თ 870 ბ. თევზაძის "ვირუკას საოცარი 
თავგადასავლი".  1990-91წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9785 თ-33 ბთ. თ 871 ა. კოსტინსკის "სიურპრიზი".  
1990-91წ. წ.  ბათუმის 
თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9786 თ-33 ბთ. თ 872 ა. სამსონიას "ჩემი მეგობარი 
დელფინი".  1990-91წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 

9787 თ-33 ბთ. თ 873 პ. მოისწრაფიშვილის "ზღაპარი 
გრძელდება?!".  1990-91წ. წ.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
რეჟისორი- რ. გელაძე.  

ქაღალდი კარგი 



9788 თ-33 ბთ. თ 874 "ხეტიალა".  უთარიღო.  
ბათუმის თოჯინების თეატრი.  
მხატვრული აფიშა. 

ქაღალდი კარგი 

 


