
სანკულტურის თეატრი 

რიგითი/ 
ინვენტ.  

თარო შიფრი №   დასახელება                                                                                                                                      მასალა დაცულობა 

12857 45 სკ.თ 1 დასის შემადგენლობა, 1933 წ. 
ქართული მოძრავი 
სანაგითეატრი, თეატრის 
ხელმძღვანელი ვ. ნინიძე 

ქაღალდი მძიმე 

12858 45 სკ.თ 2 დასის შემადგენლობა, 1934 წ. 
ქართული მოძრავი 
სანაგითეატრი, თეატრის 
ხელმძღვანელი ვ. ნინიძე 

ქაღალდი მძიმე 

12859 45 სკ.თ 3 ვ. შკვარკინის "ნაბიჭვარი",  
1935 წ. თბილისის ქართული 
მოძრავი სანაგითეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
ი. მელიქიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12860 45 სკ.თ 4 შ. დადიანის და ე. ჩოხელი 
"აჯილღა", 1937 - 1938 წ.წ. 
სანკულტურის ქართული 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი დ. 
კვირიკაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

12861 45 სკ.თ 5 სეზონის რეპერტუარი, 1937 - 
1938 წ.წ. სანკულტურის 
ქართული თეატრი, რეჟისორი  
შ. აღსაბაძე, მხატვარი დ. 
კვირიკაშვილი 

ქაღალდი მძიმე 

12862 45 სკ.თ 6 შ. დადიანის და ე. ჩოხელი 
"აჯილღა", ზაიაცკის 
"ცხოვრება გვიკარნახებს", გ. 
ბერძენიშვილის "ოქროს 
ვერძი", 1937 - 1938 წ.წ. საქ. 
ა.ა.რ. ჯანსაღკომის მოძრავი 
თეატრის გასტროლი, 
რეჟისორი  გ. ლაღიძე, 
მხატვრები მ. გოცირიძე, ლ. 
კულეში 

ქაღალდი მძიმე 

12863 45 სკ.თ 7 სეზონის რეპერტუარი, 1938 - 
1939 წ.წ. თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ა. წუწუნავა, შ. 
აღსაბაძე, დ. ალექსიძე, 
მხატვარი დ. კვირიკაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 



12864 45 სკ.თ 8 ს. პროკოფიევის "კრაზანა", 
1939 - 1940 წ.წ. თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 
მხატვარი ი. იაქაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

12865 45 სკ.თ 9 ს. პროკოფიევის "კრაზანა", 
1939 - 1940 წ.წ. თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 
მხატვარი ი. იაქაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

12866 45 სკ.თ 10 ტ. რამიშვილის "სტუმარ-
მასპინძლობა", 1939 - 1940 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. ხორავა, 
მხატვარი ი. იაკაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

12867 45 სკ.თ 11 ტ. რამიშვილის "სტუმარ-
მასპინძლობა", 1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. ხორავა, 
მხატვარი ი. იაკაშვილი 

ქაღალდი   

12868 45 სკ.თ 12 ნესტერინკოს "სინანული", 
1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12869 45 სკ.თ 13 გ. ბერძენიშვილის "ოქროს 
ვერძი", 1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12870 45 სკ.თ 14 რ. ქორიას "სირმიანი 
ხალათი", 1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. ხორავა, 
მხატვარი ი. იაქაშვილი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



12871 45 სკ.თ 15 გ. ბერძენიშვილის "ჩვენი 
მიწა", 1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  შ. მანაგაძე, 
მხატვარი კ. კვალიაშვილი, 
წარმოდგენა გაიმართა 
საზაფხულო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

12872 45 სკ.თ 16 ს. პროკოფიევის "კრაზანა", 
1940 - 1941 წ.წ. თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 
მხატვარი ი. იაქაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

12873 45 სკ.თ 17 შ. დადიანის და ი. ჩოხელის 
"აჯილღა", 1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. გოძიაშვილი, 
მხატვარი დ. კვირიკაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

12874 45 სკ.თ 18 მ. ქოჩარიანის "ბრმა 
მუსიკოსი", 1940 - 1941 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
დ. კვირიკაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

12875 45 სკ.თ 19 ტური და შეინინის "პირის-
პირ", 1941 - 1942 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
დ. კვირიკაშვლი 

ქაღალდი კარგი 

12876 45 სკ.თ 20 ა. ბრუშტეინის "გაგრძელება 
იქნება", 1941 - 1942 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 
მხატვარი დ. მირიანაშვილი, 
თარგმნა  ა. მიქელაძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



12877 45 სკ.თ 21 ა. ბრუშტეინის "გაგრძელება 
იქნება", 1941 - 1942 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 
მხატვარი დ. მირიანაშვილი, 
თარგმნა  ა. მიქელაძე 

ქაღალდი კარგი 

12878 45 სკ.თ 22 ვ. ბრაგინის და გ. 
ტოვსტონოგოვის "ვერბიცკის 
ცდები", 1941 - 1942 წ.წ. 
თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
დ. მირიანაშვილი, თარგმნა  ვ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12879 45 სკ.თ 23 ა. ბრუშტენის "გაგრძელება 
იქნება", ტ. რამიშვილის 
"სტუმარ-მასპინძლობა", 1941 - 
1942 წ.წ. თბილისის 
საბჭოსჯანგანყოფილების 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, ვ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12880 45 სკ.თ 24 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის", 1944 - 
1945 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი, 
მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12881 45 სკ.თ 25 გ. ქელბაქიანის "სევდიანი 
რომანი", 1944 - 1945 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  მ. 
მეძმარიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12882 45 სკ.თ 26 გ. ქელბაქიანის "სევდიანი 
რომანი", 1944 - 1945 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  მ. 
მეძმარიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12883 45 სკ.თ 27 გ. ქელბაქიანის "სევდიანი 
რომანი", 1944 - 1945 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ქაღალდი კარგი 



მეძმარიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

12884 45 სკ.თ 28 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის", 1945 - 
1946 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ყუშიტაშვილი, 
მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12885 45 სკ.თ 29 მ. ჭალიძის "ნალექი", 1945 - 
1946 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
კ. ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12886 45 სკ.თ 30 კ. სიმონოვის "ასეც იქნება", 
1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
კ. ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12887 45 სკ.თ 31 კ. სიმონოვის "ასეც იქნება", 
1945 - 1946 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12888 45 სკ.თ 32 სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 
1947 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის ქართული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12889 45 სკ.თ 33 სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 
1947 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის ქართული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12890 45 სკ.თ 34 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტ", ტ. რამიშვილის 
"სტუმარ მასპინძლობა", ა. 
კერესელიძის 
"მეგობრობა",1946 - 1947 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
ქართული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12891 45 სკ.თ 35 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტ",1946 - 1947 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
ქართული თეატრი, რეჟისორი  
ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



12892 45 სკ.თ 36 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტ", 1946 - 1947 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
ქართული თეატრი, რეჟისორი  
ვ. ნინიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12893 45 სკ.თ 37 ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 
1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის ქართული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სულიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12894 45 სკ.თ 38 ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 
1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის ქართული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სულიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12895 45 სკ.თ 39 ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 
1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის ქართული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სულიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12896 45 სკ.თ 40 ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 
1946 - 1947 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის ქართული 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სულიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, კ. მარჯანიშვილის 
დაბადების 75 
წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საღამო 

ქაღალდი კარგი 

12897 45 სკ.თ 41 სეზონის რეპერტუარი, 1947 - 
1948 წ.წ. თბილისის 
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12898 45 სკ.თ 42 გ. ნახუცრიშვილის 
"უფსკრულის პირას", გ. 
ბერძენიშვილის "ყვავილობის 
თვე", შ. ნარსიას "აღდგენილი 
ოჯახი", 1947 - 1948 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
სახლი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, ვ. ყუშიტაშვილი 

ქაღალდი კარგი 



12899 45 სკ.თ 43 ტ. რამიშვილის "სტუმარ 
მასპინძლობა", 1947 - 1948 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
სახლი, წარმოდგენა გაიმართა 
ცენტრალურ კულტურის 
სახლში 

ქაღალდი კარგი 

12900 45 სკ.თ 44 ტ. რამიშვილის "სტუმარ 
მასპინძლობა", 1947 - 1948 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
სახლი, წარმოდგენა გაიმართა 
ცენტრალურ კულტურის 
სახლში 

ქაღალდი კარგი 

12901 45 სკ.თ 45 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეტჩეტ", 1947 - 1948 წ.წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12902 45 სკ.თ 46 ა. კერესელიძის "მეგობრობა", 
1947 - 1948 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის სახლი, 
რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

12903 45 სკ.თ 47 გ. ბერძენიშვილის 
"ყვავილობის თვე", 1947 - 1948 
წ.წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
ყუშიტაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12904 45 სკ.თ 48 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტ", 1947 - 1948 წ.წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12905 45 სკ.თ 49 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის", 1947 - 
1948 წ.წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
ყუშიტაშვილი, მხატვარი კ. 

ქაღალდი კარგი 



ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
სახელმწიფო სომხურ 
თეატრში 

12906 45 სკ.თ 50 შ. ნარსიას "აღდგენილი 
ოჯახი", 1947 - 1948 წ.წ. 
თბილისის  სანკულტურის 
სახლი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12907 45 სკ.თ 51 სეზონის რეპერტუარი, 1948 - 
1949 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12908 45 სკ.თ 52 ა. ოდიშარიას 
"სიცოცხლისათვის", 1947 - 
1948 წ.წ. თბილისის  
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  გ. სულიაშვილი, 
მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12909 45 სკ.თ 53 მ. ლორთქიფანიძის 
"გამარჯვებულთა ზეიმი", 1949 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12910 45 სკ.თ 54 მ. ლორთქიფანიძის 
"გამარჯვებულთა ზეიმი", 1949 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12911 45 სკ.თ 55 ნ. ანანიაშვილის "მესხეთის 
მიწაზე", 1949 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12912 45 სკ.თ 56 გ. ბერძენიშვილის "ჩემი 
სილამაზე", 1949 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



12913 45 სკ.თ 57 ვ. ნინიძის "შეხვედრა 
დღეობაზე", 1949 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12914 45 სკ.თ 58 შ. მანაგაძის "საბედისწერო 
ნაბიჯი", 1949 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12915 45 სკ.თ 59 სეზონის რეპერტუარი, 1949 - 
1950 წ.წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12916 45 სკ.თ 60 სეზონის რეპერტუარი, 1949 - 
1950 წ.წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12917 45 სკ.თ 61 ნ. ანანიაშვილის "მესხეთის 
მიწაზე", 1949 - 1950 წ.წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12918 45 სკ.თ 62 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12919 45 სკ.თ 63 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12920 45 სკ.თ 64 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12921 45 სკ.თ 65 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



12922 45 სკ.თ 66 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12923 45 სკ.თ 67 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12924 45 სკ.თ 68 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12925 45 სკ.თ 69 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12926 45 სკ.თ 70 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12927 45 სკ.თ 71 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12928 45 სკ.თ 72 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12929 45 სკ.თ 73 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12930 45 სკ.თ 74 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12931 45 სკ.თ 75 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



12932 45 სკ.თ 76 სეზონის რეპერტუარი, 1950 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12933 45 სკ.თ 77 ა. აფხაიძის "მეც ვხედავ", 1950 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12934 45 სკ.თ 78 ვ. გაბესკირიას "სამი 
მეგობარი", ვ. 
ნინიძის"შეხვედრა 
დღეობაზე", 1950 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
ნ. გოძიაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

12935 45 სკ.თ 79 ვ. გაბესკირიას "სამი 
მეგობარი", ვ. 
ნინიძის"შეხვედრა 
დღეობაზე", 1950 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
ნ. გოძიაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

12936 45 სკ.თ 80 ვ. გაბესკირიას "სამი 
მეგობარი", 1950 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12937 45 სკ.თ 81 გ. გოგიჩაიშვილის "ცხოვრების 
ხეივანი", 1950 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12938 45 სკ.თ 82 შ. ნარსიას "გრძნობათა 
ჭიდილი", 1950 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 



12939 45 სკ.თ 83 ქ. ხაფავას "ორი ბედნიერება", 
1950 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12940 45 სკ.თ 84 სეზონის რეპერტუარი, 1951 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12941 45 სკ.თ 85 გ. ბერძენიშვილის 
"გულდაგულ", 1951 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12942 45 სკ.თ 86 გ. ბერძენიშვილის 
"გულდაგულ", 1951 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12943 45 სკ.თ 87 ლ. ჭუბაბრიას "კარგი 
ამხანაგი", 1951 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი საშუალო 

12944 45 სკ.თ 88 ლ. ჭუბაბრიას "კარგი 
ამხანაგი", 1951 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12945 45 სკ.თ 89 ლ. ჭუბაბრიას "კარგი 
ამხანაგი", 1951 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12946 45 სკ.თ 90 დ. თაქთაქიშვილის 
"სიკვდილის ძალა", 1951 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი ნ. 

ქაღალდი კარგი 



გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

12947 45 სკ.თ 91 დ. თაქთაქიშვილის 
"სიკვდილის ძალა", 1951 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12948 45 სკ.თ 92 თ. სვანის "სვანეთის მთებში", 
1951 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12949 45 სკ.თ 93 თ. სვანის "სვანეთის მთებში", 
1951 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12950 45 სკ.თ 94 თ. სვანის "სვანეთის მთებში", 
1951 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

12951 45 სკ.თ 95 ა. ოდიშარიას "საპატიო 
სტუმარი", 1951 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე. 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12952 45 სკ.თ 96 ა. ოდიშარიას "საპატიო 
სტუმარი", 1951 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე. 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 



12953 45 სკ.თ 97 შ. ნარსიას "მეგობრები", 1951 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12954 45 სკ.თ 98 შ. ნარსიას "მეგობრები", 1951 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12955 45 სკ.თ 99 ქ. ხაფავას "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", 1951 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12956 45 სკ.თ 100 ქ. ხაფავას "ჩვენი 
ახალგაზრდობა", 1951 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12957 45 სკ.თ 101 სეზონის რეპერტუარი,  1952 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

12958 45 სკ.თ 102 რ. ქორქიას "მაიას წყარო", 
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12959 45 სკ.თ 103 რ. ქორქიას "მაიას წყარო", 
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12960 45 სკ.თ 104 რ. ქორქიას "მაიას წყარო", 
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

ქაღალდი კარგი 



გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

12961 45 სკ.თ 105 კ. მაჭრაძის "მცდარ გზაზე",  
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12962 45 სკ.თ 106 კ. მაჭარაძის "მცდარ გზაზე",  
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12963 45 სკ.თ 107 კ. მაჭარაძის "მცდარ გზაზე",  
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12964 45 სკ.თ 108 შ. ნარსიას "გოჩა მინდიაური",  
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12965 45 სკ.თ 109 შ. ნარსიას "გოჩა მინდიაური",  
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12966 45 სკ.თ 110 შ. ნარსიას "გოჩა მინდიაური",  
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 



12967 45 სკ.თ 111 ნ. არეშიძის "მე შენ მოგძებნი",  
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12968 45 სკ.თ 112 ნ. არეშიძის "მე შენ მოგძებნი",  
1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი მძიმე 

12969 45 სკ.თ 113 თ. ტურაშვილის  და ვ. 
მაისურაძის "მშვიდობის 
სიმფონია",  1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12970 45 სკ.თ 114 თ. ტურაშვილის  და ვ. 
მაისურაძის "მშვიდობის 
სიმფონია",  1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12971 45 სკ.თ 115 თ. ტურაშვილის  და ვ. 
მაისურაძის "მშვიდობის 
სიმფონია",  1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12972 45 სკ.თ 116 ა. დიდიძის "ბედნიერი 
საპატარძლო",  1952 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12973 45 სკ.თ 117 ა. დიდიძის "ბედნიერი 
საპატარძლო",  1952 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

ქაღალდი კარგი 



გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

12974 45 სკ.თ 118 ა. დიდიძის "ბედნიერი 
საპატარძლო",  1952 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12975 45 სკ.თ 119 ი. გორჩაკოვის "ერთი ოჯახის 
ისტორია",  1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12976 45 სკ.თ 120 ი. გორჩაკოვის "ერთი ოჯახის 
ისტორია",  1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12977 45 სკ.თ 121 ი. გორჩაკოვის "ერთი ოჯახის 
ისტორია",  1952 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12978 45 სკ.თ 122 სეზონის რეპერტუარი,  1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, ვ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12979 45 სკ.თ 123 ს. მთვარაძის "უჩინართა 
აღსასრული", 1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12980 45 სკ.თ 124 ს. მთვარაძის "უჩინართა 
აღსასრული", 1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

ქაღალდი კარგი 



გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

12981 45 სკ.თ 125 ს. მთვარაძის "უჩინართა 
აღსასრული", 1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12982 45 სკ.თ 126 რ. ყენიას "საგზურები", 1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12983 45 სკ.თ 127 ქ. ხაფავას "შვილი", 1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი ა. 
გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

12984 45 სკ.თ 128 ქ. ხაფავას "შვილი", 1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი ა. 
გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

12985 45 სკ.თ 129 ა. ოდიშარიას "სიცოცხლის 
ტყე",  1953 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12986 45 სკ.თ 130 ა. ოდიშარიას "სიცოცხლის 
ტყე",  1953 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 



12987 45 სკ.თ 131 რ. ყენიას "ვარდობის თვე",  
1953 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12988 45 სკ.თ 132 რ. ყენიას "ვარდობის თვე",  
1953 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12989 45 სკ.თ 133 ი. იალუნერის "საამო 
საზრუნავი",  1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12990 45 სკ.თ 134 ი. იალუნერის "საამო 
საზრუნავი",  1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12991 45 სკ.თ 135 დ. თაქთაქიშვილის 
"უკანასკნელი ნიღაბი",  1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12992 45 სკ.თ 136 დ. თაქთაქიშვილის 
"უკანასკნელი ნიღაბი",  1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

12993 45 სკ.თ 137 დ. თაქთაქიშვილის 
"უკანასკნელი ნიღაბი",  1953 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 



12994 45 სკ.თ 138 რ. ყენიას "საგზურები", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
გორკის სახ. კულტურის 
სახლში 

ქაღალდი კარგი 

12995 45 სკ.თ 139 რ. ყენიას "საგზურები", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
რკინიგზელთა სახლში 

ქაღალდი კარგი 

12996 45 სკ.თ 140 ე. გელოვანის "აღარ 
გაიმეორებს", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი ა. 
გოლოვი, წარმოდგენა 
გაიმართა პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

12997 45 სკ.თ 141 ე. გელოვანის "აღარ 
გაიმეორებს", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი ა. 
გოლოვი, წარმოდგენა 
გაიმართა პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

12998 45 სკ.თ 142 ე. გელოვანის "აღარ 
გაიმეორებს", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი ა. 
გოლოვი, წარმოდგენა 
გაიმართა პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

12999 45 სკ.თ 143 შ. ნარსიას "ცირუ", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 

ქაღალდი კარგი 



ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
რკინიგზელთა სახლში 

13000 45 სკ.თ 144 შ. ნარსიას "ცირუ", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
ძერჟინსკის სახ. კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13001 45 სკ.თ 145 შ. ნარსიას "ცირუ", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
გორკის სახ. კულტ. სახლში 

ქაღალდი კარგი 

13002 45 სკ.თ 146 ა. ოსტროვსკის "გვიანი 
სიყვარული", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ო. 
გურგენიძე, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუნში 

ქაღალდი კარგი 

13003 45 სკ.თ 147 ა. ოსტროვსკის "გვიანი 
სიყვარული", 1954 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ო. 
გურგენიძე, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
რკინიგზელთა სახლში 

ქაღალდი კარგი 

13004 45 სკ.თ 148 ლ. ჭუბაბრიას "კარგი 
ამხანაგი", 1954 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგნა გამართა 
ძერჟინსკის სახ. კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13005 45 სკ.თ 149 ი. ჭავჭავაძის "ცხოვრება", 1954 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 

ქაღალდი კარგი 



თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

13006 45 სკ.თ 150 რ. ყენიას "ვარდობის თვე",  
1954 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13007 45 სკ.თ 151 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტ", 1954 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13008 45 სკ.თ 152 ი. ვასილიევის "ამქვეყნიური 
სამოთხე", 1954 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13009 45 სკ.თ 153 სეზონის რეპერტუარი, 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13010 45 სკ.თ 154 რ. ყენიას "ბარ და ბარ", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ყენია, 
მხატვარი ა. გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

13011 45 სკ.თ 155 რ. ყენიას "ბარ და ბარ", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ყენია, 
მხატვარი ა. გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

13012 45 სკ.თ 156 რ. ყენიას "ბარ და ბარ", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ყენია, 
მხატვარი ა. გოლოვი, 
წარმოდგენა გაიმართა 

ქაღალდი კარგი 



პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

13013 45 სკ.თ 157 ნ. არეშიძის "მოულოდნელი 
შეხვედრა", 1955 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13014 45 სკ.თ 158 ნ. არეშიძის "მოულოდნელი 
შეხვედრა", 1955 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13015 45 სკ.თ 159 ნ. არეშიძის "მოულოდნელი 
შეხვედრა", 1955 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13016 45 სკ.თ 160 ა. აფხაიძის "შერკინება", 1955 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13017 45 სკ.თ 161 ა. აფხაიძის "შერკინება", 1955 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
ძერჟინსკის სახ. კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13018 45 სკ.თ 162 ა. აფხაიძის "შერკინება", 1955 
წ. თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
ორჯონიკიძის სახ. 

ქაღალდი კარგი 



ცენტრალურ კულტურისა და 
დასვენების პარკში 

13019 45 სკ.თ 163 გ. ბერძენიშვილის 
"შემოდგომა", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა  
გაიმართა ოჯონიკიძის სახ. 
ცენტრალურ და დასვენების 
პარკის საზაფხულო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

13020 45 სკ.თ 164 გ. ბერძენიშვილის 
"შემოდგომა", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა  
გაიმართა პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13021 45 სკ.თ 165 გ. ბერძენიშვილის 
"შემოდგომა", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა  
გაიმართა პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13022 45 სკ.თ 166 შ. ნარსიას "დაგვიანებული 
საპატარძლო", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
ორჯონიკიძის სახ. 
ცენტარლურ და დასვენების 
პარკის საზაფხულო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

13023 45 სკ.თ 167 შ. ნარსიას "დაგვიანებული 
საპატარძლო", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 

ქაღალდი კარგი 



გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
ორჯონიკიძის სახ. 
ცენტარლურ და დასვენების 
პარკის საზაფხულო თეატრში 

13024 45 სკ.თ 168 შ. ნარსიას "დაგვიანებული 
საპატარძლო", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
ორჯონიკიძის სახ. 
ცენტარლურ და დასვენების 
პარკის საზაფხულო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

13025 45 სკ.თ 169 ი. ქორქიას "კოლხიდელი 
მეგობრები", 1955 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, 
მხატვარი ა. გოლოვი 

ქაღალდი საშუალო 

13026 45 სკ.თ 170 ი. ქორქიას "კოლხიდელი 
მეგობრები", 1955 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, 
მხატვარი ა. გოლოვი 

ქაღალდი საშუალო 

13027 45 სკ.თ 171 რ. ყენიას "ვარდობის თვე", 
1955 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გფაიმართა 
ორჯონიკიძის სახ. 
ცენტრალური კულტურისა და 
დასვენების პარკის 
საზაფხულო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

13028 45 სკ.თ 172 რ. ყენიას "ვარდობის თვე", 
1955 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გფაიმართა 
ორჯონიკიძის სახ. 
ცენტრალური კულტურისა და 

ქაღალდი კარგი 



დასვენების პარკის 
საზაფხულო თეატრში 

13029 45 სკ.თ 173 რ. ყენიას "საგზურები", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
ორჯონიკიძის სახ. 
ცენტრალურ კულტურისა და 
დასვენების საზაფხულო 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

13030 45 სკ.თ 174 რ. ყენიას "საგზურები", 1955 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
ორჯონიკიძის სახ. 
ცენტრალურ კულტურისა და 
დასვენების საზაფხულო 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

13031 45 სკ.თ 175 ა. აფხაიძის "იალაღებთან", 
1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13032 45 სკ.თ 176 ა. აფხაიძის "იალაღებთან", 
1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13033 45 სკ.თ 177 ლ. კულიჯანოვის და ი. 
სიგელის "ჩვენი ქალიშვილი", 
1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე. 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 



13034 45 სკ.თ 178 ლ. კულიჯანოვის და ი. 
სიგელის "ჩვენი ქალიშვილი", 
1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე. 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13035 45 სკ.თ 179 ლ. კულიჯანოვის და ი. 
სიგელის "ჩვენი ქალიშვილი", 
1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე. 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13036 45 სკ.თ 180 შ. ნარსიას "პირველი 
პაციენნტი", 1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13037 45 სკ.თ 181 შ. ნარსიას "პირველი 
პაციენტი", 1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13038 45 სკ.თ 182 შ. ნარსიას "პირველი 
პაციენტი", 1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13039 45 სკ.თ 183 ც. სოლოდარის "ერთი დღე 
აგარაკზე", 1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 

ქაღალდი კარგი 



ნინიძე, თარგმნა  მ. კიკვაძე და 
თ. ფერაძე, წარმოდგენა 
გაიმართა პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბში 

13040 45 სკ.თ 184 ც. სოლოდარის "ერთი დღე 
აგარაკზე", 1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, თარგმნა  მ. კიკვაძე და 
თ. ფერაძე, წარმოდგენა 
გაიმართა პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13041 45 სკ.თ 185 ც. სოლოდარის "ერთი დღე 
აგარაკზე", 1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, თარგმნა  მ. კიკვაძე და 
თ. ფერაძე, წარმოდგენა 
გაიმართა პლეხანოვის 
სახელობის  კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13042 45 სკ.თ 186 ა. შანშიაშვილის და გ. 
ნუცუბიძის "მზია", 1956 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13043 45 სკ.თ 187 ა. არბუზოვის "ტანია", 1956 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ბ. 
მეძმარიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13044 45 სკ.თ 188 გ. ბერძენიშვილის 
"დაკარგული ბედნიერება", 
1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 

ქაღალდი კარგი 



თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

13045 45 სკ.თ 189 გ. ბერძენიშვილის 
"დაკარგული ბედნიერება", 
1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13046 45 სკ.თ 190 გ. ბერძენიშვილის 
"დაკარგული ბედნიერება", 
1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გაიმართა 
რკინიგზელთა სახლში 

ქაღალდი კარგი 

13047 45 სკ.თ 191 გ. გოგიჩაიშვილის "უცნაური 
შეხვედრა", 1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13048 45 სკ.თ 192 გ. გოგიჩაიშვილის "უცნაური 
შეხვედრა", 1956 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13049 45 სკ.თ 193 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 
1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  კ. 
ღლონტი, მხატვარი კ. ნინიძე, 
წარმოდგენა გაიმართა 
რკინიგზელთა სახლში 

ქაღალდი კარგი 

13050 45 სკ.თ 194 ი. იალუნერის "საამო 
საზრუნავი",  1957 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, თარგმნა  თ. 
კანდელაკი, წარმოდგენა 

ქაღალდი საშუალო 



გაიმართა რკინიგზელთა 
სახლში 

13051 45 სკ.თ 195 ტ. რამიშვილის "სტუმარ 
მასპინძლობა", 1957 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი ი. იაქაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

13052 45 სკ.თ 196 ტ. რამიშვილის "სტუმარ 
მასპინძლობა", 1957 წ. 
თბილისის  ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი ი. იაქაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

13053 45 სკ.თ 197 ა. შერვაშიძის "პროვინციელი", 
1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
მოდებაძე, მხატვარი ა. 
გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

13054 45 სკ.თ 198 ა. შერვაშიძის "პროვინციელი", 
1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
მოდებაძე, მხატვარი ა. 
გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

13055 45 სკ.თ 199 ვ. ნინიძის "სასურველი 
სტუმრები", 1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
თაყაიშვილის, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 
პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

13056 45 სკ.თ 200 ვ. ნინიძის "სასურველი 
სტუმრები", 1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
თაყაიშვილის, მხატვარი კ. 
ნინიძე, წარმოდგენა გაიმართა 

ქაღალდი კარგი 



პლეხანოვის სახელობის  
კლუბში 

13057 45 სკ.თ 201 უ. ზარეკიძის "ჟასმინა შეცდა", 
1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, 
მხატვარი ა. გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

13058 45 სკ.თ 202 უ. ზარეკიძის "ჟასმინა შეცდა", 
1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, 
მხატვარი ა. გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

13059 45 სკ.თ 203 უ. ზარეკიძის "ჟასმინა შეცდა", 
1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ო. გვიჩია, 
მხატვარი ა. გოლოვი 

ქაღალდი კარგი 

13060 45 სკ.თ 204 შ. ნარსიას "გრძნობათა 
ჭიდილი", 1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13061 45 სკ.თ 205 შ. ნარსიას "გრძნობათა 
ჭიდილი", 1957 წ. თბილისის  
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13062 45 სკ.თ 206                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13063 45 სკ.თ 207                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13064 45 სკ.თ 208                                                                                                                                                             
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 



13065 45 სკ.თ 209                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13066 45 სკ.თ 210                                                                                                                                                                      
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13067 45 სკ.თ 211                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13068 45 სკ.თ 212                                                                                                                                                             
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13069 45 სკ.თ 213                                                                                                                                                             
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13070 45 სკ.თ 214                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13071 45 სკ.თ 215                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13072 45 სკ.თ 216                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13073 45 სკ.თ 217                                                                                                                                                               
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13074 45 სკ.თ 218                                                                                                                                                                   
სეზონის რეპერტუარი, 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 



13075 45 სკ.თ 219 გ. ქელბაქიანის "სიყვარულის 
მსხვერპლი", 1958 - 1959 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  თ. წეროძე, 
მხატვარი ა. გოლოვი 

ქაღალდი მძიმე 

13076 45 სკ.თ 220 გ. ქელბაქიანის "სიყვარულის 
მსხვერპლი", 1958 - 1959 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  თ. წეროძე, 
მხატვარი ა. გოლოვი, 
წარმოდგენა გაიმართა ს. 
ორჯონიკიძის სახ. კულტურისა 
და დასვენების პარკში 

ქაღალდი კარგი 

13077 45 სკ.თ 221 ი. გორჩაკოვის "ერთი ოჯახის 
ისტორია",  1958 - 1959 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13078 45 სკ.თ 222 ვ. როზოვის "უკვდავნი", 1958 - 
1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სულიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13079 45 სკ.თ 223 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 
1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი , რეჟისორი  კ. 
ღლონტი, მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13080 45 სკ.თ 224 შ. დადიანის "გუშინდელნი", 
1958 - 1959 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი , რეჟისორი  კ. 
ღლონტი, მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13081 45 სკ.თ 225 ვ. ნინიძის "თაბაგარის 
ჩანაწერები", 1958 - 1959 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  თ. კანდინაშვილი, 
მხატვარი ა. გოლოვი  

ქაღალდი კარგი 

13082 45 სკ.თ 226 ა. კრონინის "იუპიტერი 
იცინის", 1958 - 1959 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, რეჟ, 
თ. წეროძე, კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13083 45 სკ.თ 227 ლ. ჭუბაბრიას "ერთი 
შეცდომის შედეგი", 1958 - 1959 
წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
კ. ნინიძე 

ქაღალდი მძიმე 



13084 45 სკ.თ 228 ლ. ჭუბაბრიას "ერთი 
შეცდომის შედეგი", 1958 - 1959 
წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
კ. ნინიძე 

ქაღალდი მძიმე 

13085 45 სკ.თ 229                                                                                                                                                            
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13086 45 სკ.თ 230                                                                                                                                                               
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13087 45 სკ.თ 231                                                                                                                                                               
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13088 45 სკ.თ 232                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13089 45 სკ.თ 233                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13090 45 სკ.თ 234                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13091 45 სკ.თ 235                                                                                                                                                           
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13092 45 სკ.თ 236                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13093 45 სკ.თ 237                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 



13094 45 სკ.თ 238                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13095 45 სკ.თ 239                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 
1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

13096 45 სკ.თ 240 ქ. ხაფავას "ჯავშნიანი გული", 
1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13097 45 სკ.თ 241 შ. ნარსიას "ჩვენ სამნი ვართ", 
1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13098 45 სკ.თ 242 ვ. კატაევის "არეული დღე", 
1959 - 1960 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  თ. 
წეროძე, მხატვარი ი. ასკურავა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13099 45 სკ.თ 243 ა. აფხაიძის "დაიბრუნეთ 
თქვენი ახალგაზრდობა", 1960 
- 1961 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  მ. 
კუჭუხიძე, მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13100 45 სკ.თ 244 კ. ჩაპეკის "თეთრი 
ავადმყოფობა", 1960 - 1961 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ფაჩულია, 
მხატვარი ა. გოლოვი, თარგმნა  
ნ. ჩიქოვანი 

ქაღალდი კარგი 

13101 45 სკ.თ 245 მ. ჯავახიშვილის "თეთრი 
კურდღელი", 1960 - 1961 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ევლახიშვილი, 
მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13102 45 სკ.თ 246 თ. სვანის და თ. ფერაძის 
"პროფესორ დოუელის თავი", 
1960 - 1961 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
ყუშიტაშვილი, მხატვარი ა. 
გოლოვი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



13103 45 სკ.თ 247 ვ. ბლაჟეკის "ულევი საღამო", 
1960 - 1961 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  მ. 
კუჭუხიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 
თარგმნა  პ. წერეთელი 

ქაღალდი კარგი 

13104 45 სკ.თ 248 ვ. აქსიონოვის  "კოლეგები", 
1961 - 1962 წ.წ  სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
იოსელიანი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

13105 45 სკ.თ 249 რ. მამულაშვილის 
"თორტიზელები", 1961 - 1962 
წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი 
ჯ. მირზაშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13106 45 სკ.თ 250 ლ. იოსელიანის "ჩვენი ერთი 
საღამო", 1961 - 1962 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. იოსელიანი, 
მხატვარი კ. ნინიძე, პრემერა 

ქაღალდი კარგი 

13107 45 სკ.თ 251 ვ. კოროსტილიოვის "მე მჯერა 
შენი", 1961 - 1962 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე, 
მხატვარი ა. რატიანი, თარგმნა  
ლ. ყურულაშვილი, პ. 
გრუზინსკი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13108 45 სკ.თ 252 ვ. კოროსტილიოვის "მე მჯერა 
შენი", 1961 - 1962 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  მ. კუჭუხიძე, 
მხატვარი ა. რატიანი, თარგმნა  
ლ. ყურულაშვილი, პ. 
გრუზინსკი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13109 45 სკ.თ 253 ი. ჭავჭავაძის "გმირი ერთი 
დღით", 1961 - 1962 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი 
ჯ. მირზაშვილი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

13110 45 სკ.თ 254 ი. ჭავჭავაძის "გმირი ერთი 
დღით", 1961 - 1962 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი 
ჯ. მირზაშვილი 

ქაღალდი კარგი 



13111 45 სკ.თ 255 ი. ჭავჭავაძის "გმირი ერთი 
დღით", 1961 - 1962 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. გაჩავა, მხატვარი 
ჯ. მირზაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

13112 45 სკ.თ 256 შ. ნარსიას და თ. ფერაძის 
"მეისრე", 1961 - 1962 წ.წ. 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. იოსელიანი, 
მხატვარი კ. ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13113 45 სკ.თ 257 ა. აფხაიძის "დაიბრუნეთ 
თქვენი ახალგაზრდობა", 1961 
- 1962 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  მ. 
კუჭუხიძე, მხატვარი კ. ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13114 45 სკ.თ 258 ვ. აქსიონოვის  "კოლეგები", 
1962 - 1963 წ.წ  სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
იოსელიანი, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13115 45 სკ.თ 259 სეზონის რეპერტუარი, 1963 - 
1964 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

13116 45 სკ.თ 260 რ. ყენიას "დაჭრილი ამურები",  
1963 - 1964 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლაღიძე, მხატვარი კ.ნინიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13117 45 სკ.თ 261 რ. ყენიას "ფოთოლცვენა", 
1963 - 1964 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლაღიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13118 45 სკ.თ 262 რ. ლეზგიშვილის "ასე მოხდა", 
1963 - 1964 წ.წ. სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლაღიძე, მხატვრები რ. 
ლეზგიშვილი და კ. ნინიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13119 45 სკ.თ 263 ნ. შკვარკინის "ნაბიჭვარი", 
1964 - 1965 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი, 
თარგმნა  გ. ბუხნიკაშვილი, 
ანონსი 

ქაღალდი კარგი 



13120 45 სკ.თ 264 პ. გრუზინსკის 
"ბრალდებული", 1964 - 1965 
წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე, 
მხატვარი ი. ასკურავა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13121 45 სკ.თ 265 პ. გრუზინსკის 
"ბრალდებული", 1964 - 1965 
წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე, 
მხატვარი ი. ასკურავა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13122 45 სკ.თ 266 პ. გრუზინსკის 
"ბრალდებული", 1964 - 1965 
წ.წ. სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. მაღლაფერიძე, 
მხატვარი ი. ასკურავა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13123 45 სკ.თ 267 სეზონის რეპერტუარი, 1965 - 
1966 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13124 45 სკ.თ 268 ნ. მახარაშვილის "ეშმაკის ხევი 
№ 13", 1965 - 1966 წ.წ. 
თბილისის სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სებისკვერაძე, მხატვარი კ. 
ნინიძე, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13125 45 სკ.თ 269 ა. სამსონიას "ჩემი შვილი 
სიმონი", 1965 - 1966 წ.წ. 
თბილისის სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  დ. 
კობახიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13126 45 სკ.თ 270 ა. სამსონიას "ჩემი შვილი 
სიმონი", 1965 - 1966 წ.წ. 
თბილისის სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  დ. 
კობახიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13127 45 სკ.თ 271 კ. ვიტლინგერის "როგორ 
მოვხვდი საგიჟეთში", 1965 - 
1966 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ნ. დემეტრაშვილი, 
მხატვარი ა. ჯემილიშვილი, 
თარგმნა  ა. გეწაძე 

ქაღალდი კარგი 



13128 45 სკ.თ 272 დ. ედიშერაშვილის 
"უფსკრულის პირას", 1965 - 
1966 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. ტორონჯაძე, 
ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

13129 45 სკ.თ 273 დ. ედიშერაშვილის 
"უფსკრულის პირას", 1965 - 
1966 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი, 
რეჟისორი  ბ. ტორონჯაძე, 
მხატვარი ა. ჯემილაშვილი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13130 45 სკ.თ 274 სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13131 45 სკ.თ 275 სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13132 45 სკ.თ 276 სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13133 45 სკ.თ 277 სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13134 45 სკ.თ 278 სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13135 45 სკ.თ 279 სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13136 45 სკ.თ 280 სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



13137 45 სკ.თ 281 სეზონის რეპერტუარი, 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის 
სანკულტურის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

13138 45 სკ.თ 282 ვ. ბარათაშვილის და ნ. 
სისაურის "კაფე პარნასი 
იხურება", 1966 - 1967 წ.წ. 
თბილისის სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  დ. 
კობახიძე, მხატვარი კ. ნინიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13139 45 სკ.თ 283 ე. გელოვანის "აღარ 
გაიმეორებს", 1966 - 1967 წ.წ. 
თბილისის სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
სებისკვერაძე, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13140 45 სკ.თ 284 გ. თაქთაქიშვილის "ხალხის 
რჩეული", უთარიღო, 
თბილისის საბჭოს 
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი დ. კვირიკაშვილი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

13141 45 სკ.თ 285 მ. ქოჩარიანის "ბრმა 
მუსიკოსი",  უთარიღო, 
თბილისის საბჭოს 
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ვ. ნინიძე, 
მხატვარი დ. კვირიკაშვილი, 
თარგმნა  ა. დავითიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

13142 45 სკ.თ 286 ს. კინგსლის "თეთრ 
ხალათიანები",  უთარიღო, 
თბილისის საბჭოს 
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
ქართული თეატრი, რეჟისორი  
ვ. ნინიძე, მხატვარი დ. 
კვირიკაშვილი, თარგმნა  ნ. 
ჩაჩავა, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

13143 45 სკ.თ 287 ა.  კორნეიჩუკის "პლატონ 
კრეჩეტ",  უთარიღო, 
თბილისის საბჭოს 
ჯანმრთელობის 

ქაღალდი მძიმე 



განყოფილების სანკულტურის 
ქართული მოძრავი თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. ნინიძე, მხატვარი 
ნ. კულეში, თარგმნა  ა. 
ბოკერია 

13144 45 სკ.თ 288 ჰ. იბსენის "მოჩვენებანი",  
უთარიღო, თბილისის საბჭოს 
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
ქართული თეატრი, რეჟისორი  
შ. აღსაბაძე, მხატვარი დ. 
კვირიკაშვილი, თარგმნა  გ. 
ნუცუბიძე, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

13145 45 სკ.თ 289 ქ. ხაფავას "ჩვენი 
ახალგაზრდობა",  უთარიღო, 
თბილისის საბჭოს 
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13146 45 სკ.თ 290 ქ. ხაფავას "ჩვენი 
ახალგაზრდობა",  უთარიღო, 
თბილისის საბჭოს 
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13147 45 სკ.თ 291 ქ. ხაფავას "ჩვენი 
ახალგაზრდობა",  უთარიღო, 
თბილისის საბჭოს 
ჯანმრთელობის 
განყოფილების სანკულტურის 
თეატრი, რეჟისორი  ნ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი კ. 
ნინიძე 

ქაღალდი კარგი 

13148 45 სკ.თ 292 ლ. იოსელიანის "ჩვენი ერთი 
საღამო",  უთარიღო,  
სანკულტურის თეატრი, 
ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

 


