
თბილისის სომხური სახელმწიფო თეატრი, სომხური მოზარდ მაყურებელთა თეატრი 

14249 50 სმხ.თ 1 გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1936 წ. 
კომუნარის სახ. სომხური 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრი, 
რეჟისორი  ს. მებურიშვილი, 
მხატვარი რ. აბაზაძე 

ქაღალდი მძიმე 

14250 50 სმხ.თ 2 ა. ცაგარელის "რაც გინახავს ვეღარ 
ნახავ", 1937 წ. სახელმწიფო 
სომხური აკადემიური დრამის 
თეატრი, მონაწილეობენ: ვაშაკიძე, 
გვენეტაძე, თედიაშვილი, 
შათირიშვილი და სხვანი 

ქაღალდი საშუალო 

14251 50 სმხ.თ 3 გ. ბააზოვის "იცკა რიჟინაშვილი", 
1937 - 1938 წ.წ. ა. მრავიანის სახ. 
სომხური 2-ე სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  დ. ანთაძე, მხატვარი დ. 
კაკაბაძე 

ქაღალდი საშუალო 

14252 50 სმხ.თ 4 გ. ბააზოვის "იცკა რიჟინაშვილი", 
1937 - 1938 წ.წ. ა. მრავიანის სახ. 
სომხური 2-ე სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  დ. ანთაძე, მხატვარი დ. 
კაკაბაძე 

ქაღალდი საშუალო 

14253 50 სმხ.თ 5 სეზონის რეპერტუარი 1939 წ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო  
თეატრი, რეჟისორი  ა. აგარიანი და 
ფ. ბჟიკიანი 

ქაღალდი კარგი 

14254 50 სმხ.თ 6 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის", შ. დადიანის 
"ნაპერწკლიდან",  1939 წ. სომხური 
დრამის სახელმწიფო  თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აგარიანი და ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი ნ. კულეში 

ქაღალდი კარგი 

14255 50 სმხ.თ 7 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის",  1939 წ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო  
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი ნ. კულეში 

ქაღალდი კარგი 

14256 50 სმხ.თ 8 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან", 1939 
წ. ქ. თბილისის სომხური დრამის 
სახელმწიფო  თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აგარიანი  

ქაღალდი მძიმე 

14257 50 სმხ.თ 9 სეზონის რეპერტუარი, 1939 წ. 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი 

ქაღალდი მძიმე 



14258 50 სმხ.თ 10  სეზონის რეპერტუარი, 1939 - 1940 
წ.წ. ქ. თბილისის სახელმწიფო 
სომხური დრამის თეატრი 

ქაღალდი მძიმე 

14259 50 სმხ.თ 11 მურაცანის "რუზან", 1941 - 1942 წ.წ. 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ა. აბარიანი, მხატვარი 
რ. გ. ნალბალდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

14260 50 სმხ.თ 12 ბ. სეირანიანის "სამველი", 1941 - 
1942 წ.წ. ს. გ. შაუმანის სახ. 
თბილისის სომხური დრამის 
სახელმწიფო თეატრი, ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  თეატრის 
შენობაში, რეჟისორი ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14261 50 სმხ.თ 13 რეპერტუარი, 1942 - 1943 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი, რეჟისორი  ს. 
ქაფანაკიანი 

ქაღალდი კარგი 

14262 50 სმხ.თ 14 "ჩექმებიანი კატა", 1942 - 1943 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი, რეჟისორი  ს. 
ქაფანაკიანი 

ქაღალდი კარგი 

14263 50 სმხ.თ 15 "ორი ობოლი", 1942 - 1943 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14264 50 სმხ.თ 16 "ორი ობოლი", 1942 - 1943 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14265 50 სმხ.თ 17 "ორი ობოლი", 1942 - 1943 წ.წ. 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14266 50 სმხ.თ 18 "აღმოსავლეთის დანტისტი", 
"ლურჯი მანდილი", "ნამუსი", 1943 
წ.  სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14267 50 სმხ.თ 19 "დავიდ ბეგი", "ნამუსი", "ვანიუშინის 
ოჯახი", "ლურჯი მანდილი", 
"აღმოსავლეთის დანტისტი", 1943 წ.  
სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



14268 50 სმხ.თ 20                                                                                                                                                                        
ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატ", 1943 
წ.  სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14269 50 სმხ.თ 21                                                                                                                                                         
"შემოსევა", 1943 წ.  სომხური 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14270 50 სმხ.თ 22                                                                                                                                                                       
ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 1943 წ.  
სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14271 50 სმხ.თ 23 ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი 
ადგილი", 1943 წ.  სომხური 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14272 50 სმხ.თ 24 ა. ოსტროვსკის "შემოსავლიანი 
ადგილი", 1943 წ.  სომხური 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14273 50 სმხ.თ 25                                                                                                                                                           
სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. 
სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14274 50 სმხ.თ 26                                                                                                                                                                           
სეზონის რეპერტუარი, 1943 - 1944 წ. 
სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14275 50 სმხ.თ 27                                                                                                                                                                     
"მელოდე", 1943 - 1944 წ.წ. სომხური 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14276 50 სმხ.თ 28 "ვანიუშინის ოჯახი", "დაქცეული 
ოჯახი", "ღალატი", "დავიდ ბეგი",        
1944 წ. სომხური სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14277 50 სმხ.თ 29 "აღმოსავლეთის დანტისტი", 
"ლურჯი მანდილი", "დაქცეული 
ოჯახი", "მელოდე", "მონა ვანა", 
"ღალატი",  1944 წ. სომხური 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



14278 50 სმხ.თ 30                                                                                                                                                                        
ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატ", 1944 
წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14279 50 სმხ.თ 31                                                                                                                                                                  
სეზონის რეპერტუარი, 1944 წ. 
სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14280 50 სმხ.თ 32 ა. ბარსეღიანის "სომეხი ქალი", 1944 
წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14281 50 სმხ.თ 33                                                                                                                                                               
სეზონის რეპერტუარი, 1944 - 1945 
წ.წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14282 50 სმხ.თ 34 ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატ", აშ. და 
არ. პაპაიანების "დიდი ქორწილი", 
1945 წ. სომხური სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14283 50 სმხ.თ 35 ნარ-დოს "მოკლული მტრედი", გ. 
სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი", ა. 
ბარსეღიანის "სომეხი ქალი", ჰ. 
პარონიანის "აღმოსავლეთის 
დანტისტი", ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 
ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატ", ა. 
სუმბათაშვილ-იუჟინის "ღალატი", 
1945 წ. სომხური სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14284 50 სმხ.თ 36 გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1945 წ. 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, გ. 
სუნდუკიანის დაბადების 120 წლის 
იუბილე 

ქაღალდი კარგი 

14285 50 სმხ.თ 37 აშ. არ. პაპაიანების "დიდი 
ქორწილი", 1945 წ. სომხური 
სახელმწიფო თეატრი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14286 50 სმხ.თ 38                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1946 - 1947 
წ.წ. სომხური სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



14287 50 სმხ.თ 39 მ. ქოჩარიანის "მშობლიური 
ადამიანები", 1946 - 1947 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14288 50 სმხ.თ 40 ე. შვარცის "წითელ ქუდა", 1946 - 
1947 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14289 50 სმხ.თ 41 ვ. ვაღარშიანის "ვანკაძორ", 1946 - 
1947 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14290 50 სმხ.თ 42 აშ. არ. პაპაიანების "დიდი 
ქორწილი", ა. ავჩიანის "სოსი და 
ვარდითერი", 1946 - 1947 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14291 50 სმხ.თ 43 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", 1947 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
საღამო ეძღვნება კ. მარჯანიშვილის 
დაბადების 75 წლისთავს 

ქაღალდი კარგი 

14292 50 სმხ.თ 44 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", 1947 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14293 50 სმხ.თ 45 გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1947 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14294 50 სმხ.თ 46 გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1947 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, წარმოდგენა 
დაიდგა ა. გრიბოედოვის სახელობის  
რუსულ დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14295 50 სმხ.თ 47 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1947 წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 



14296 50 სმხ.თ 48 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1947 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14297 50 სმხ.თ 49 ბ. ლავრენევის "მეზღვაურები", 1947 
წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14298 50 სმხ.თ 50 ბ. ლავრენევის "მეზღვაურები", 1947 
წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14299 50 სმხ.თ 51 ბ. ლავრენევის "მეზღვაურები", 1947 
წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14300 50 სმხ.თ 52 დ. გიუს და დიუსოს "ღრმა ფესვები", 
1947 წ. თბილისის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
ფიდანიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  რუსულ დრამატულ 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14301 50 სმხ.თ 53 ლ. ქეშიშიანის "გიქორი", 1947 - 1948 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14302 50 სმხ.თ 54 დ. გოუს და ა. დიუსოს "ღრმა 
ფესვები", 1947 - 1948 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
რ. ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14303 50 სმხ.თ 55 აშ. და არ. პაპაიანების "დიდი 
ქორწილი", 1947 - 1948 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14304 50 სმხ.თ 56 გ. ბორიანის "მწვრევალებზე", 1947 - 
1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 



14305 50 სმხ.თ 57 გ. ბორიანის "მწვრევალებზე", 1947 - 
1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14306 50 სმხ.თ 58 გ. ბორიანის "მწვრევალებზე", 1947 - 
1948 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14307 50 სმხ.თ 59 უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  "ოტელო", 
1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14308 50 სმხ.თ 60 უ. შექსპირის "ჰამლეტი", "ოტელო", 
1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14309 50 სმხ.თ 61 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14310 50 სმხ.თ 62 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1947 - 1948 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14311 50 სმხ.თ 63 გ. გრაკოვის "ახალგაზრდა 
გვარდია", 1947 - 1948 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბზიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14312 50 სმხ.თ 64 გ. გრაკოვის "ახალგაზრდა 
გვარდია", 1947 - 1948 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბზიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14313 50 სმხ.თ 65 შირვანზადეს "ნამუსი", 1947 - 1948 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14314 50 სმხ.თ 66 ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 1947 - 1948 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14315 50 სმხ.თ 67 მ. ქოჩარიანის "მშობლიური 
ადამიანები", 1947 - 1948 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14316 50 სმხ.თ 68 გ. გაბრელიანის და მ. ჩამანოვის 
"მარალიკ-ჯეირანიკ", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14317 50 სმხ.თ 69 ვ. ვაღარშიანის "ვანკაძორი", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14318 50 სმხ.თ 70 ფ. შილერის "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1948 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
ფიდანიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14319 50 სმხ.თ 71 ფ. შილერის "ვერაგობა და 
სიყვარული", 1948 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
ფიდანიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14320 50 სმხ.თ 72 ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14321 50 სმხ.თ 73 ა. ქაჯვორიანის "ქაოსი", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14322 50 სმხ.თ 74 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1948 წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14323 50 სმხ.თ 75 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14324 50 სმხ.თ 76 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14325 50 სმხ.თ 77  უ. შექსპირის "ოტელო", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, სახალხო არტისტ ვ. 
ფაზანიანის გასტროლი 

ქაღალდი კარგი 

14326 50 სმხ.თ 78  უ. შექსპირის "ოტელო", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, სახალხო არტისტ ვ. 
ფაზანიანის გასტროლი 

ქაღალდი საშუალო 

14327 50 სმხ.თ 79  უ. შექსპირის "ოტელო", 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

14328 50 სმხ.თ 80 გ. ბორიანის "მწვერვალებზე", 1948 
წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14329 50 სმხ.თ 81 მ. ქოჩარიანის "მშობლიური 
ადამიანები", 1948 წ. თბილისის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  რუსუი დრამატულ 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14330 50 სმხ.თ 82 მ. ქოჩარიანის "მშობლიური 
ადამიანები", 1948 წ. თბილისის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ფ. ძერჟინსკისსახ. 
კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

14331 50 სმხ.თ 83                                                                                                                                                              
სეზონის რეპერტუარი, 1948 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14332 50 სმხ.თ 84 "ლეილი და  მეჯნუნი", 1948 წ. 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ფ. 
ძერჟინსკის სახ. კლუბში 

ქაღალდი საშუალო 

14333 50 სმხ.თ 85 ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", აშ. და არ. 
პაპაიანების "დიდი სიყვარული", ა. 
საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი",  
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



14334 50 სმხ.თ 86 ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", აშ. და არ. 
პაპაიანების "დიდი სიყვარული", ა. 
საფრონოვის "მოსკოვური ხასიათი",  
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14335 50 სმხ.თ 87 ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", 1948 - 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალმანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14336 50 სმხ.თ 88 ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", 1948 - 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალმანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14337 50 სმხ.თ 89 უ. შექსპირის "ჰამლეტი", ა. 
არაქსიანის "ემანველ", ფურმანოვის 
"ჩაპაევი", ს. ავჩიანის "სოსი და 
ვარდითერი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14338 50 სმხ.თ 90 უ. შექსპირის "ჰამლეტი", ა. 
არაქსიანის "ემანველ", ფურმანოვის 
"ჩაპაევი", ს. ავჩიანის "სოსი და 
ვარდითერი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14339 50 სმხ.თ 91 ა. ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალმანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14340 50 სმხ.თ 92 ა. ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალმანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14341 50 სმხ.თ 93 უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  "ოტელო", 
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14342 50 სმხ.თ 94 უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  "ოტელო", 
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14343 50 სმხ.თ 95 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

ქაღალდი საშუალო 



რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, ანონსი 

14344 50 სმხ.თ 96 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, ანონსი 

ქაღალდი საშუალო 

14345 50 სმხ.თ 97 აშ. და არ. პაპაიანების "დიდი 
სიყვარული", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14346 50 სმხ.თ 98 ა. ქაჯვორიანის "გევორგ 
მარზპეტუნი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14347 50 სმხ.თ 99 ა. სუმბათაშვილი-იუჟინის  
"ღალატი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ბეროიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14348 50 სმხ.თ 100 ა. იუჟინ-სუმბათაშვილის "ღალატი", 
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ბეროიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14349 50 სმხ.თ 101 ა. იუჟინ-სუმბათაშვილის "ღალატი", 
ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14350 50 სმხ.თ 102 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", ა. 
ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 1948 
- 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14351 50 სმხ.თ 103 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", ა. 
ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 1948 
- 1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14352 50 სმხ.თ 104 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი მძიმე 



14353 50 სმხ.თ 105 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14354 50 სმხ.თ 106 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი მძიმე 

14355 50 სმხ.თ 107 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14356 50 სმხ.თ 108 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1948 - 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14357 50 სმხ.თ 109 გ. გაბრელიანის და მ. ჩამანოვის 
"მარალიკ-ჯეირანიკ", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14358 50 სმხ.თ 110 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14359 50 სმხ.თ 111 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1948 - 1949 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14360 50 სმხ.თ 112 ს. მიხალკოვის "წითელი 
ხელსაყრელი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14361 50 სმხ.თ 113 ს. მიხალკოვის "წითელი 
ხელსაყრელი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14362 50 სმხ.თ 114 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1948 - 
1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14363 50 სმხ.თ 115 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1948 - 
1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14364 50 სმხ.თ 116 ა. საფრონოვის "მოსკოვური 
ხასიათი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14365 50 სმხ.თ 117 ა. საფრონოვის "მოსკოვური 
ხასიათი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14366 50 სმხ.თ 118 ა. საფრონოვის "მოსკოვური 
ხასიათი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14367 50 სმხ.თ 119 ა. საფრონოვის "მოსკოვური 
ხასიათი", 1948 - 1949 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14368 50 სმხ.თ 120 ა. გულაკიანის "განთიადზე", 1948 - 
1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14369 50 სმხ.თ 121 ა. გულაკიანის "განთიადზე", 1948 - 
1949 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14370 50 სმხ.თ 122 ა. ბარსეღიანის "ჩხუბის მიზეზი", 
1949 წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალმანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 



14371 50 სმხ.თ 123 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1949 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალმანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14372 50 სმხ.თ 124 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1949 წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  გ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
რგიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14373 50 სმხ.თ 125 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1949 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. 
უმიკიანიფ. ბჟიკინიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. რგიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14374 50 სმხ.თ 126 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1949 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. 
უმიკიანი და ფ. ბჟიკინიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14375 50 სმხ.თ 127 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1949 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. 
უმიკიანი ფ. ბჟიკინიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 
კ. მარჯანიშვილის სახელობის  
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14376 50 სმხ.თ 128 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1949 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  გ. 
უმიკიანი ფ. ბჟიკინიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14377 50 სმხ.თ 129 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1949 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბალდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14378 50 სმხ.თ 130 ა. გულაკიანის "განთიადზე", 1949 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14379 50 სმხ.თ 131 ა. სუროვის "მწვანე ქუჩა", 1949 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალმანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14380 50 სმხ.თ 132 "ლეილი და მაჯუნ", 1949 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. 
აბრამიანის შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14381 50 სმხ.თ 133 "ლეილი და  მაჯუნ", 1949 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. 
აბრამიანის შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი საშუალო 

14382 50 სმხ.თ 134 ა. ქაჯვორიანის "გევორგ 
მარზპეტუნი", 1949 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14383 50 სმხ.თ 135 ა. ქაჯვორიანის "გევორგ 
მარზპეტუნი", 1949 წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14384 50 სმხ.თ 136 გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი", 1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14385 50 სმხ.თ 137 გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი", 1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14386 50 სმხ.თ 138 ჰ. პარონიანის "ძია ბაღდასარი",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო დრამატულ თატრში 

ქაღალდი კარგი 

14387 50 სმხ.თ 139 ჰ. პარონიანის "ძია ბაღდასარი",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14388 50 სმხ.თ 140 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიდო დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14389 50 სმხ.თ 141 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14390 50 სმხ.თ 142 ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის 
გაზაფხული",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14391 50 სმხ.თ 143 ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის 
გაზაფხული",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14392 50 სმხ.თ 144 ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის 
გაზაფხული",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14393 50 სმხ.თ 145 ა. ქაჯვორიანის "სიყვარულის 
გაზაფხული",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14394 50 სმხ.თ 146 ნ. ზარიანის "წყაროსთან",  1949 - 
1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  
ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14395 50 სმხ.თ 147 ნ. ზარიანის "წყაროსთან",  1949 - 
1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  
ლ. ფიდანიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14396 50 სმხ.თ 148 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14397 50 სმხ.თ 149 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14398 50 სმხ.თ 150 ფ. შილერის "ყაჩაღები",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14399 50 სმხ.თ 151 ფ. შილერის "ყაჩაღები",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14400 50 სმხ.თ 152 ფ. შილერის "ყაჩაღები",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14401 50 სმხ.თ 153 ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", ა. 
წერეთლის "კინტო", ა. ქაჯვორიანის 
და ბ. ნერსესიანის "აღასი",  1949 - 
1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14402 50 სმხ.თ 154 ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14403 50 სმხ.თ 155 ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14404 50 სმხ.თ 156 ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ლ. ბერიას სახ. კლუბში 

ქაღალდი კარგი 

14405 50 სმხ.თ 157 ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14406 50 სმხ.თ 158 ა. წერეთლის "კინტო",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართაა. გრიბოედოვის 
სახელობის  თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14407 50 სმხ.თ 159 ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება 
საქართველში",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14408 50 სმხ.თ 160 ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება 
საქართველში",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14409 50 სმხ.თ 161 ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება 
საქართველში",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14410 50 სმხ.თ 162 ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება 
საქართველში",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ლ. ფიდანიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14411 50 სმხ.თ 163 ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
ანონსი 

ქაღალდი კარგი 



14412 50 სმხ.თ 164 ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალმანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14413 50 სმხ.თ 165 ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14414 50 სმხ.თ 166 ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართაკ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14415 50 სმხ.თ 167 ნარ-დოსის "მოკლული მტრედი", ი. 
მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", ა. 
ქაჯვორიანის "ქაოსი", ჰ. თუმანიანის 
"ანუში",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ე. სტეფანიანის 
შემოქმდებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14416 50 სმხ.თ 168 გ. სუნდუკიანის "მეუღლენი", ჰ. 
პარონიანის "აღმოსავლური 
დანტისტი",  გ. სუნდუკიანის 
"დაქცეული ოჯახი",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, დორი-ამირბეგიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14417 50 სმხ.თ 169 ა. შირვანზადეს "პატოსნებისათვის", 
ა. ოსტროვსკის "ქარიშხალი", ა. 
იუჟინ-სუმბათაშვილის "ღალატი", ა. 
ქაჯვორიანის "სიყვარულის 
გაზაფხული", 1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, მ. მოჭორიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14418 50 სმხ.თ 170  ა. ქაჯვორიანის "გევორგ 
მარზპეტუნი", ჰ. პაროიანის "ძია 
ბაღდასარი", 1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, მ. მოჭორიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 



14419 50 სმხ.თ 171 ლ. მეჰრაბიანის "მანი",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14420 50 სმხ.თ 172 უ. შექსპირის "ოტელო",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14421 50 სმხ.თ 173 ა. შირვანზადს "ნამუსი",  1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14422 50 სმხ.თ 174 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
რეჟისორი  გ. უმიკიანი, მხატვარი ნ. 
მკრტიჩიანი, წერმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14423 50 სმხ.თ 175 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი",  1949 - 
1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წერმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14424 50 სმხ.თ 176 ა. შირვანზადეს "ავი სული",  1949 - 
1950 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14425 50 სმხ.თ 177 უ. შექსპირის "მაკბეტი", "მეფე 
ლირი", კ. გუცკოვის "ურიელ 
აკოსტს", უ. შექსპირის "ოტელო",  
"ჰამლეტი", "სამოქალაქო 
სიკვდილი",  1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ვ. ფაფაზიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14426 50 სმხ.თ 178  უ. შექსპირის "ოტელო",  "ჰამლეტი",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, ვ. 
ფაფაზიანის შემოქმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი კარგი 



14427 50 სმხ.თ 179  უ. შექსპირის "ოტელო",  "ჰამლეტი",  
ფ. შილერის "ყაჩაღები", 1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, ვ. 
ფაფაზიანის შემოქმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14428 50 სმხ.თ 180  "სამოქალაქო სიკვდილი",  უ. 
შექსპირის "ჰამლეტი", ფ. შილერის 
"ყაჩაღები", 1949 - 1950 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ვ. ფაფაზიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14429 50 სმხ.თ 181  "სამოქალაქო სიკვდილი", 
მოლიერის "დონ-ჟუანი", 1949 - 1950 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, ვ. 
ფაფაზიანის შემოქმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14430 50 სმხ.თ 182 ა. შირვანზადეს "პატიოსნებისათვს",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14431 50 სმხ.თ 183 უ. შექსპირის "ოტელო", ა. 
შირვანზადეს "პატიოსნებისათვს",  
1949 - 1950 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14432 50 სმხ.თ 184                                                                                                                                                                      
გ. სუნდუკიანის "პეპო". ა. ცაგარელის 
"ხანუმა". 1950 წ. სომხური 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14433 50 სმხ.თ 185 გ. სუნდუკიანცის "პეპო", ა. 
ცაგარელის "ხანუმა", 1950 წ. 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი, ა. უმიკიანი, 
გ. ნ. ფირუმიანის შემოქმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი   

14434 50 სმხ.თ 186 ს. ავეჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი საშუალო 



14435 50 სმხ.თ 187 ს. ავეჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14436 50 სმხ.თ 188 ს. ავეჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14437 50 სმხ.თ 189 ს. ავეჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14438 50 სმხ.თ 190 ს. ავეჩიანის "ქორ-ოღლი", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14439 50 სმხ.თ 191 ს. ავეჩიანის "ქორ-ოღლი", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14440 50 სმხ.თ 192 ს. ავეჩიანის "ქორ-ოღლი", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14441 50 სმხ.თ 193 კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1950 
- 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14442 50 სმხ.თ 194 კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1950 
- 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 



14443 50 სმხ.თ 195 კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1950 
- 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14444 50 სმხ.თ 196 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო", 
გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი",  1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ო. გულაზიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14445 50 სმხ.თ 197 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო", 
გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი",  1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ო. გულაზიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14446 50 სმხ.თ 198 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო", 
გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი",  1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ო. გულაზიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14447 50 სმხ.თ 199 ტურის და პირევის "ლუტონინების 
ოჯახი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14448 50 სმხ.თ 200 ტურის და პირევის "ლუტონინების 
ოჯახი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14449 50 სმხ.თ 201 ტურის და პირევის "ლუტონინების 
ოჯახი", 1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14450 50 სმხ.თ 202 გ. ბროიანის და ჰ. ღაფლანიანის 
"დიდებული განძი", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14451 50 სმხ.თ 203 გ. ბროიანის და ჰ. ღაფლანიანის 
"დიდებული განძი", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14452 50 სმხ.თ 204 გ. ბროიანის და ჰ. ღაფლანიანის 
"დიდებული განძი", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14453 50 სმხ.თ 205 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1950 - 1951 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14454 50 სმხ.თ 206 კალდერონის "უჩინარი 
ქალბატონი", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14455 50 სმხ.თ 207 კალდერონის "უჩინარი 
ქალბატონი", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო ნთეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14456 50 სმხ.თ 208 კალდერონის "უჩინარი 
ქალბატონი", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო ნთეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14457 50 სმხ.თ 209 ფ. შილერის "ყაჩაღები", 1950 - 1951 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
ნთეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14458 50 სმხ.თ 210 უ. შექსპირის "ოტელო", 1950 - 1951 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14459 50 სმხ.თ 211 უ. შექსპირის "ოტელო", გ. 
სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი", გ. სუნდუკიანის "პეპო", 
1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14460 50 სმხ.თ 212 გ. სუნდუკიანის "პეპო", დ. 
ყარაგოზიანის და ტერ-
გრიგორიანის "ეს ვარსკვლავი 
ჩვენია", ა. შირვანზადეს "ავი სული", 
ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1950 - 1951 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, მ. 
მარუთიანის შემოქმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14461 50 სმხ.თ 213 გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14462 50 სმხ.თ 214 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14463 50 სმხ.თ 215 ა. მაილიანის "ოქროს ქალაქი", 1950 
- 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14464 50 სმხ.თ 216 ა. მაილიანის "ოქროს ქალაქი", 1950 
- 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14465 50 სმხ.თ 217 ა. მაილიანის "ოქროს ქალაქი", 1950 
- 1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14466 50 სმხ.თ 218 მ. ქოჩარიანის "ძველი 
ავადმყოფობა", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდალიანი, 
მხატვარი ვ. ელიბეკიანი 

ქაღალდი კარგი 

14467 50 სმხ.თ 219 მ. ქოჩარიანის "ძველი 
ავადმყოფობა", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდალიანი, 
მხატვარი ვ. ელიბეკიანი 

ქაღალდი კარგი 

14468 50 სმხ.თ 220 მ. ქოჩარიანის "ძველი 
ავადმყოფობა", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდალიანი, 
მხატვარი ვ. ელიბეკიანი 

ქაღალდი კარგი 

14469 50 სმხ.თ 221 მ. ქოჩარიანის "ძველი 
ავადმყოფობა", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ლ. ფიდალიანი, 
მხატვარი ვ. ელიბეკიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14470 50 სმხ.თ 222 უ. შექსპირის "ოტელო", ა. 
შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 
1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14471 50 სმხ.თ 223 უ. შექსპირის "ოტელო", ა. 
შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 
1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14472 50 სმხ.თ 224 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", ა. 
შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 
1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14473 50 სმხ.თ 225 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", ა. 
შერვანზადეს "პატიოსნებისათვის", 
1950 - 1951 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14474 50 სმხ.თ 226 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უ. 
შექსპირის "ოტელო", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14475 50 სმხ.თ 227 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უ. 
შექსპირის "ოტელო", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი საშუალო 

14476 50 სმხ.თ 228 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უ. 
შექსპირის "ოტელო", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, ჰ. ნერსესიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14477 50 სმხ.თ 229 ა. შერვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის", 1950 - 1951 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14478 50 სმხ.თ 230 ა. შერვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის", 1950 - 1951 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი, ჰ. 
ნერსესიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14479 50 სმხ.თ 231 ლ. კარაგოზიანის და გ. ტერ-
გრიგორიანის "ეს ვარსკვლავები 
ჩვენია", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალმანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14480 50 სმხ.თ 232 ლ. კარაგოზიანის და გ. ტერ-
გრიგორიანის "ეს ვარსკვლავები 
ჩვენია", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალმანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა  ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14481 50 სმხ.თ 233 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო",  
"კიდევ ერთი მსხვარპლი", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14482 50 სმხ.თ 234 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო", 
"კიდევ ერთი მსხვარპლი", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14483 50 სმხ.თ 235 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  "პეპო",  
"კიდევ ერთი მსხვარპლი", 1950 - 
1951 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
დრამატული  თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14484 50 სმხ.თ 236 ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება 
საქართველოში", ა. სუმბათაშვილის 
"ღალატი", ი. მოსაშვილის 
"ჩაძირული ქვები", 1950 - 1951 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური დრამატული  
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14485 50 სმხ.თ 237 ნ. გოგოლის "ქორწინება", 1951 - 
1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 



14486 50 სმხ.თ 238 ნ. გოგოლის "ქორწინება", 1951 - 
1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14487 50 სმხ.თ 239 ნ. გოგოლის "ქორწინება", 1951 - 
1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14488 50 სმხ.თ 240 ა. ქაჯვორიანის "არტისტი", 1951 - 
1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14489 50 სმხ.თ 241 ა. ქაჯვორიანის "არტისტი", 1951 - 
1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, ანონსი 

ქაღალდი საშუალო 

14490 50 სმხ.თ 242 ა. ქაჯვოიანის "არტისტი", 1951 - 
1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14491 50 სმხ.თ 243 მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", უ. 
შექსპირის "ოტელო", უ. შექსპირის 
"ჰამლეტი", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. 
ფაფაზიანის საგასტროლო 
წარმოდგენები 

ქაღალდი მძიმე 

14492 50 სმხ.თ 244 მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", უ. 
შექსპირის "ოტელო", უ. შექსპირის 
"ჰამლეტი", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. 
ფაფაზიანის საგასტროლო 
წარმოდგენები 

ქაღალდი კარგი 

14493 50 სმხ.თ 245 უ. შექსპირის "ოტელო", უ. შექსპირის 
"ჰამლეტი", მოლიერის  "დონ-
ჟუანი", 1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, ვ. ფაფაზიანის 
საგასტროლო წარმოდგენები 

ქაღალდი კარგი 

14494 50 სმხ.თ 246 უ. შექსპირის "ოტელო", "ჰამლეტი", 
მოლიერის  "დონ-ჟუანი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ვ. ფაფაზიანის საგასტროლო 
წარმოდგენები 

ქაღალდი საშუალო 



14495 50 სმხ.თ 247 უ. შექსპირის "ოტელო",  "ჰამლეტი", 
მოლიერის  "დონ-ჟუანი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ვ. ფაფაზიანის საგასტროლო 
წარმოდგენები 

ქაღალდი საშუალო 

14496 50 სმხ.თ 248 მოლიერის  "დონ-ჟუანი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში, ვ. 
ფაფაზიანის მონაწილეობით 

ქაღალდი საშუალო 

14497 50 სმხ.თ 249 უ. შექსპირის "ოტელო", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში, ვ. 
ფაფაზიანის მონაწილეობით 

ქაღალდი საშუალო 

14498 50 სმხ.თ 250 უ. შექსპირის "ოტელო", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში, ვ. 
ფაფაზიანის მონაწილეობით 

ქაღალდი საშუალო 

14499 50 სმხ.თ 251 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", ა. 
ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14500 50 სმხ.თ 252 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", ა. 
ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14501 50 სმხ.თ 253 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", ა. 
ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14502 50 სმხ.თ 254 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის   სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14503 50 სმხ.თ 255 მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 
- 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 



14504 50 სმხ.თ 256 მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 
- 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14505 50 სმხ.თ 257 მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 
- 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმარტთა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14506 50 სმხ.თ 258 გ. იაღჯიანის "გაყიდული სახლი", 
1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი საშუალო 

14507 50 სმხ.თ 259 გ. იაღჯიანის "გაყიდული სახლი", 
1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14508 50 სმხ.თ 260 გ. იაღჯიანის "გაყიდული სახლი", 
1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14509 50 სმხ.თ 261 ა. პარნონიანის "ძია ბაღდასარი", 
1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14510 50 სმხ.თ 262 ა. პარნონიანის "ძია ბაღდასარი", 
1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14511 50 სმხ.თ 263 ს. ავჩიანის "ქორ-ოგლი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14512 50 სმხ.თ 264 ს. ავჩიანის "ქორ-ოგლი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14513 50 სმხ.თ 265 ს. ავჩიანის "ქორ-ოგლი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14514 50 სმხ.თ 266 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ა. აბრამიანის შემოქმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14515 50 სმხ.თ 267 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", ს. ავჩიანის "სოსი და 
ვარდითერი", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ა. 
გულაზიანის სასცენო მოღვაწეობის 
50 წლისო იუბილე 

ქაღალდი მძიმე 

14516 50 სმხ.თ 268 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14517 50 სმხ.თ 269 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1951 - 1952 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ა. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14518 50 სმხ.თ 270 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულო 
დამნაშავენი", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი ა. 
კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14519 50 სმხ.თ 271 გ. სუნდუკიანის "პეპო", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14520 50 სმხ.თ 272 კ. ბუაჩიძის "ფაქიზი განცდები", 1951 
- 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14521 50 სმხ.თ 273 ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14522 50 სმხ.თ 274 ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14523 50 სმხ.თ 275 ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14524 50 სმხ.თ 276 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14525 50 სმხ.თ 277 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14526 50 სმხ.თ 278 უ. შექსპირის "ოტელო", გ. 
სუნდუკიანის "ხათაბალა", ა. 
შირვანზადეს "ნამუსი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
გ. ჯანიბეგიანის საგასტროლო 
წარმოდგენები 

ქაღალდი კარგი 

14527 50 სმხ.თ 279 უ. შექსპირის "ოტელო", გ. 
სუნდუკიანის "ხათაბალა", ა. 
შირვანზადეს "ნამუსი", 1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
გ. ჯანიბეგიანის საგასტროლო 
წარმოდგენები 

ქაღალდი კარგი 



14528 50 სმხ.თ 280 უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
გ. ჯანიბეგიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14529 50 სმხ.თ 281 უ. შექსპირის "ჰამლეტი",  1951 - 1952 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
გ. ჯანიბეგიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14530 50 სმხ.თ 282 უ. შექსპირის "ჰამლეტი", მ. 
ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 - 
1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ვ. ვაღარშიანის 
საგასტროლო წარმოდგენები 

ქაღალდი კარგი 

14531 50 სმხ.თ 283 მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1951 
- 1952 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ვ. ვაღარშიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14532 50 სმხ.თ 284 ს. მანველიანის "ქალიშვილი 
ლუსაკერტიდან", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14533 50 სმხ.თ 285 ს. მანველიანის "ქალიშვილი 
ლუსაკერტიდან", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14534 50 სმხ.თ 286 ს. მანველიანის "ქალიშვილი 
ლუსაკერტიდან", 1951 - 1952 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. ბაბლოიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14535 50 სმხ.თ 287 ნ. გოგოლის "რევიზორი". 
"ქორწინება"  სომხური სახელმწიფო 
თეატრი. Н. В. Гоголя "ревизор", 
"женитьба", 1952 г. государственный 
театр армянской драмы 

ქაღალდი საშუალო 

14536 50 სმხ.თ 288 ა. ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა", 1952 - 
1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  დ. ანთაძე, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 



14537 50 სმხ.თ 289 ა. ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა", 1952 - 
1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  დ. ანთაძე, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14538 50 სმხ.თ 290 ა. ყაზბეგის "ხევისბერი გოჩა", 1952 - 
1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  დ. ანთაძე, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14539 50 სმხ.თ 291 ა. გულაკიანის "მოუსვენარი 
ადამიანები", 1952 - 1953 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14540 50 სმხ.თ 292 ა. გულაკიანის "მოუსვენარი 
ადამიანები", 1952 - 1953 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14541 50 სმხ.თ 293 ა. გულაკიანის "მოუსვენარი 
ადამიანები", 1952 - 1953 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14542 50 სმხ.თ 294                                                                                                                                                                              
ს. ვურღუნის "ხანლარი", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14543 50 სმხ.თ 295 ს. ვურღუნის "ხანლარი", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14544 50 სმხ.თ 296 ს. ვურღუნის "ხანლარი", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14545 50 სმხ.თ 297 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 



14546 50 სმხ.თ 298 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახ სახელმწიფო 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14547 50 სმხ.თ 299 ჰ. მუხტაროვის "ოჯახის ღირსება", 
1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14548 50 სმხ.თ 300 ჰ. მუხტაროვის "ოჯახის ღირსება", 
1952 - 1953 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14549 50 სმხ.თ 301 ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14550 50 სმხ.თ 302 ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14551 50 სმხ.თ 303 ს. ვურღუნის "ვაგიფი", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14552 50 სმხ.თ 304  ვ. ფაფაზიანის "კლდე", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14553 50 სმხ.თ 305  ვ. ფაფაზიანის "კლდე", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 



14554 50 სმხ.თ 306  ვ. ფაფაზიანის "კლდე", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმარტა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახემწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14555 50 სმხ.თ 307 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14556 50 სმხ.თ 308 ი. მოსაშვილის "ჩაძირული ქვები", 
ფ. შილერის "ვერაგობა და 
სიყვარული", ვ. ფაფაზიანის 
"კლდე", მ. ლერმონტოვის 
"მასკარადი", 1952 - 1953 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. 
ნერსესიანის შემოწმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი საშუალო 

14557 50 სმხ.თ 309 ა. გულაკიანის "განთიადზე", ვ. 
ფაფაზიანის "კლდე", ჰ. პაროიანის 
"ძია ბაღდასარი", ძმ. პაპაიანების 
"დიდი ქორწილი", 1952 - 1953 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
არტისტ პაჰარეს შემოქმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი მძიმე 

14558 50 სმხ.თ 310 მ. ლერმონტოვის "მასკარადი", 1952 
- 1953 წ.წ. სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14559 50 სმხ.თ 311 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1952 - 1953 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14560 50 სმხ.თ 312                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, 1953 - 1954 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14561 50 სმხ.თ 313 ყარაგოზიანის და ტერ-
გრიგორიანის "ეს ვარსკვლავები 
ჩვენია", ნ. გოგოლია "ქორწინება", 
1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



14562 50 სმხ.თ 314 გ. სუნდუკიანის" დაქცეული ოჯახი", 
ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, ჰ. უმიკიანი, მხატვრები: რ. 
ნალბანდიანი, მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14563 50 სმხ.თ 315 დ. დემირჭიანის "მშობლიური 
ქვეყანა", 1953 - 1954 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14564 50 სმხ.თ 316 ა. ბარსეღიანის და გ. ჯანიბეგოვის 
"ტაჭატ ჰამაზასპოვიჩი ღელავს", 
1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14565 50 სმხ.თ 317 ი. გალანის "სიყვარული 
გარიჟრაჟზე", 1953 - 1954 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14566 50 სმხ.თ 318 ი. გალანის "სიყვარული 
გარიჟრაჟზე", 1953 - 1954 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14567 50 სმხ.თ 319 უ. შექსპირის "ოტელო", ა. 
შირვანზადეს "პატიოსნებისათვს",  
1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14568 50 სმხ.თ 320 უ. შექსპირის "ოტელო", ა. 
შირვანზადეს "პატიოსნებისათვს",  
1953 - 1954 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

14569 50 სმხ.თ 321 მ. ტერ-არაქელიანის "აშუღ-
ღარიბი", 1954 წ. მ. გორკის სახ. 
კულტურის სახლი, რეჟისორი  მ. 
სულთანიშვილი, მხატვარი დ. 
მირიანაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

14570 50 სმხ.თ 322 საღამო, რეპერტუარი, 1954 წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
აფიშა რუსულ ენაზე 

ქაღალდი საშუალო 



14571 50 სმხ.თ 323 ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", 
1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14572 50 სმხ.თ 324 ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", 
1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა დაიდგა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14573 50 სმხ.თ 325 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", ა. 
ბარსეღიანის და გ. ჯანბეკიანის 
"ტაჭატ ჰამაზასპოვიჩი ღელავს", ა. 
ტოკაევის "სასიძოები", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი  

ქაღალდი კარგი 

14574 50 სმხ.თ 326 ა. ბარსეღიანის და გ. ჯანბეკიანის 
"ტაჭატ ჰამაზასპოვიჩი ღელავს", 
1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14575 50 სმხ.თ 327 დ. დემირჭიანი ს "მშობლიური 
ქვეყანა", 1954 - 1955 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14576 50 სმხ.თ 328 ა. კარნაუხოვას და ბ. ბრუსევიჩის 
"ალისფერი ყვავილი", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ა. აბარიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14577 50 სმხ.თ 329 ნ. ჰიქმეთის "ლეგენდა 
სიყვარულზე", 1954 - 1955 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბასიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14578 50 სმხ.თ 330 ნ. ჰიქმეთის "ლეგენდა 
სიყვარულზე", 1954 - 1955 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბასიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14579 50 სმხ.თ 331 ა. სარქისიანის "სხივოსანი დილა", 
1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14580 50 სმხ.თ 332 ა. სარქისიანის "სხივოსანი დილა", 
1954 - 1955 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14581 50 სმხ.თ 333 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14582 50 სმხ.თ 334 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა რუსთაველის სახ. 
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14583 50 სმხ.თ 335 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14584 50 სმხ.თ 336 ა. ბარსეღიანის "კამო", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14585 50 სმხ.თ 337 ა. ბარსეღიანის "კამო", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14586 50 სმხ.თ 338 ა. ბარსეღიანის "კამო", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14587 50 სმხ.თ 339 ა. ტოკაევის "სასიძოები", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14588 50 სმხ.თ 340 ა. ტოკაევის "სასიძოები", 1954 - 1955 
წ.წ. სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა კ. მარჯანიშვილის 
სახელობის სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14589 50 სმხ.თ 341 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1954 - 1955 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14590 50 სმხ.თ 342 ა. ქაჯვორიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", 1954 - 1955 წ.წ. 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14591 50 სმხ.თ 343 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1955 - 1956 წ.წ. სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14592 50 სმხ.თ 344 ბ. სეირანიანის "სამველი", 1955 - 
1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14593 50 სმხ.თ 345 ბ. სეირანიანის "სამველი", 1955 - 
1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14594 50 სმხ.თ 346 ბ. სეირანიანის "სამველი", 1955 - 
1956 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგნა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

14595 50 სმხ.თ 347 ს. ბაღდასარიანის "სისხლიანი 
უდაბნო", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. 
შაუმიანის სახ. სომხური დრამის 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



14596 50 სმხ.თ 348 ს. ბაღდასარიანის "სისხლიანი 
უდაბნო", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. 
შაუმიანის სახ. სომხური დრამის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14597 50 სმხ.თ 349 ს. ბაღდასარიანის "სისხლიანი 
უდაბნო", 1955 - 1956 წ.წ. ს. გ. 
შაუმიანის სახ. სომხური დრამის 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა რუსთაველის სახ. 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14598 50 სმხ.თ 350 მ. ასლანიანის "სომხეთის მთებში", 
1955 - 1956 წ.წ. სომხური 
დრამატული სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14599 50 სმხ.თ 351 მ. ასლანიანის "სომხეთის მთებში", 
1955 - 1956 წ.წ. სომხური 
დრამატული სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14600 50 სმხ.თ 352 "ლეილი და მეჯნუნი", 1956 წ.წ. 
რკინიგზელთა სახლი, რეჟისორი  ა. 
უმიკიანი, ა. აბრამიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი საშუალო 

14601 50 სმხ.თ 353 დ. გაზაზიანის "ხაჩატურ აბოვიანი", 
1956 - 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14602 50 სმხ.თ 354 უ. შექსპირის "ოტელო", 1956 - 1957 
წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. სომხური 
დრამის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14603 50 სმხ.თ 355 ა. მაილანის "ოქროს ქალაქი", 1956 - 
1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14604 50 სმხ.თ 356 ვ. დიხოვიჩნის და მ. სლობოდსკის 
"მიცვალებულის აღდგომა",  1956 - 
1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 

ქაღალდი კარგი 



სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი 

14605 50 სმხ.თ 357 ვ. დიხოვიჩნის და მ. სლობოდსკის 
"მიცვალებულის აღდგომა",  1956 - 
1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი კარგი 

14606 50 სმხ.თ 358 ო. ბალზაკის "დედინაცვალი",  1956 
- 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა  

ქაღალდი კარგი 

14607 50 სმხ.თ 359 ო. ბალზაკის "დედინაცვალი",  1956 
- 1957 წ.წ. ს. გ. შაუმიანის სახ. 
სომხური დრამის სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა  

ქაღალდი კარგი 

14608 50 სმხ.თ 360 ა. შირვანზადეს "მორგანის 
მძახალი",  1956 - 1957 წ.წ. ს. გ. 
შაუმიანის სახ. სომხური დრამის 
სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14609 50 სმხ.თ 361 ა. შირვანზადეს "მორგანის 
მძახალი",  1956 - 1957 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სომხური 
დრამის სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14610 50 სმხ.თ 362 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1957 წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სომხური 
დრამის სახელმწიფო თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14611 50 სმხ.თ 363 ა. ბარსეღიანის "ლიუსი ლისინიანი", 
1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14612 50 სმხ.თ 364 რ. თაგორის "განგის ქალიშვილი", 
1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14613 50 სმხ.თ 365 გ. სუნდუკიანცის "ხათაბალა", 1957 - 
1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14614 50 სმხ.თ 366 გ. სუნდუკიანცის "ხათაბალა", 1957 - 
1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14615 50 სმხ.თ 367 გ. სუნდუკიანცის "ხათაბალა", 1957 - 
1958 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14616 50 სმხ.თ 368 ს. ვურღუნის "ფარჰადი და შირინი" 
1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14617 50 სმხ.თ 369 ს. ვურღუნის "ფარჰადი და შირინი" 
1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14618 50 სმხ.თ 370 ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 
1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. 
ჰარუთუნიანი 

ქაღალდი საშუალო 

14619 50 სმხ.თ 371 ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 
1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. 
ჰარუთინიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14620 50 სმხ.თ 372 ჯ. ფლეტჩერის "როგორ მოვუაროთ 
ცოლს", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14621 50 სმხ.თ 373 ჯ. ფლეტჩერის "როგორ მოვუაროთ 
ცოლს", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 



14622 50 სმხ.თ 374 ჯ. ფლეტჩერის "როგორ მოვუაროთ 
ცოლს", 1957 - 1958 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14623 50 სმხ.თ 375 ჯ. გორდონის "ენტონი გრანტის 
დანაშაული", 1957 - 1958 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14624 50 სმხ.თ 376 ჯ. გორდონის "ენტონი გრანტის 
დანაშაული", 1957 - 1958 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი კარგი 

14625 50 სმხ.თ 377 სეზონის რეპერტუარი, 1957 - 1958 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბრამიანი, ფ. 
ბჟიკიანი, ჰ. უმიკიანი, მხატვრები: რ. 
ნალბანდიანი, დ. თავაძე, ე. 
დონცოვა, ჰ. ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14626 50 სმხ.თ 378 სეზონის რეპერტუარი, 1957 - 1958 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბრამიანი, ფ. 
ბჟიკიანი, ჰ. უმიკიანი, მხატვრები: რ. 
ნალბანდიანი, დ. თავაძე, ე. 
დონცოვა, ჰ. ჰარუთინიანი, აფიშა 
სომხურ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

14627 50 სმხ.თ 379 ა. მაილიანის "წითელი ყვავილი", 
1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14628 50 სმხ.თ 380 ო. ბალზაკის "დედინაცვალი", 1958 - 
1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ე. 
დონცოვა  

ქაღალდი კარგი 

14629 50 სმხ.თ 381 ს. ვურღუნის "ფარჰადი და შირინი", 
1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 
რგიბოედოვის სახ. სახელმწიფო 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14630 50 სმხ.თ 382 ს. მანველიანის "ბაღების სიმღერა", 
1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14631 50 სმხ.თ 383 ს. მანველიანის "ბაღების სიმღერა", 
1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14632 50 სმხ.თ 384 ს. მანველიანის "ბაღების სიმღერა", 
1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14633 50 სმხ.თ 385 უ. შექსპირის "ოტელო", 1958 - 1959 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14634 50 სმხ.თ 386 უ. შექსპირის "ოტელო", 1958 - 1959 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14635 50 სმხ.თ 387 გ. ფიგეირედოს "ეზოპი", 1958 - 1959 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14636 50 სმხ.თ 388 გ. ფიგეირედოს "ეზოპი", 1958 - 1959 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. რგიბოედოვის სახ. 
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14637 50 სმხ.თ 389 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1958 - 1959 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ანონსი 

ქაღალდი კარგი 



14638 50 სმხ.თ 390 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1958 - 1959 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ეძღვნება ა. შირვანზადეს 
დაბადების 100 წლისთავს 

ქაღალდი კარგი 

14639 50 სმხ.თ 391 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1958 - 1959 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14640 50 სმხ.თ 392 გ. ბორიანის "ერთ ჭერქვეშ", 1958 - 
1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14641 50 სმხ.თ 393 გ. ბორიანის "ერთ ჭერქვეშ", 1958 - 
1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, წარმოდგენა გაიმართა 
ა. გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14642 50 სმხ.თ 394 გ. ბორიანის "ერთ ჭერქვეშ", 1958 - 
1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

14643 50 სმხ.თ 395 ვ. ჰარუთუნიანის "ანაჰიტი", 1958 - 
1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14644 50 სმხ.თ 396 ვ. ჰარუთუნიანის "ანაჰიტი", 1958 - 
1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14645 50 სმხ.თ 397 მ. კიკვაძის "დიმიტრი 
თავდადებული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 



14646 50 სმხ.თ 398 მ. კიკვაძის "დიმიტრი 
თავდადებული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი გ. ჰარუთუნიანი 

ქაღალდი კარგი 

14647 50 სმხ.თ 399 მ. კიკვაძის "დიმიტრი 
თავდადებული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი გ. ჰარუთუნიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14648 50 სმხ.თ 400 ჯ. გორდონის "ენტონი გრანტის 
დანაშაული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14649 50 სმხ.თ 401 ჯ. გორდონის "ენტონი გრანტის 
დანაშაული", 1958 - 1959 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14650 50 სმხ.თ 402 რ. თაგორის "განგის ქალიშვილი", 
1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14651 50 სმხ.თ 403 რ. თაგორის "განგის ქალიშვილი", 
1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14652 50 სმხ.თ 404 ა. შირვანზდეს "ნამუსი", ი. 
ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 1958 
- 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14653 50 სმხ.თ 405 გ. ჯავიდ. "სანან შეიხი", ა. 
ახვერდიევის "ჯადოქარი პერი", ნ. 
ნარიმანოვის "ნადირ შაჰი", ჯ. 
ჯაბარლის "ოქტაი ელ ოღლი", ს. 
ვურგუნის "ვაგიფ". Г. Джавид "шеих 
санан", А. Ахвердиев "волшебница 
пери", Н. Нариманов "надир шах", Д. 
Джабарлы "октай эл оглы", С. Вургун 
"вагиф",  1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ი. ისფაჰანლის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14654 50 სმხ.თ 406 Г. Джавид "шеих санан", А. Ахвердиев 
"волшебница пери", Н. Нариманов 
"надир шах", Д. Джабарлы "октай эл 
оглы", С. Вургун "вагиф",  გ. ჯავიდ. 
"სანან შეიხი", ა. ახვერდიევის 
"ჯადოქარი პერი", ნ. ნარიმანოვის 
"ნადირ შაჰი", ჯ. ჯაბარლის "ოქტაი 
ელ ოღლი", ს. ვურგუნის 
"ვაგიფ".1958 - 1959 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ი. ისფაჰანლის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14655 50 სმხ.თ 407 დ. დემირჭიანი ს "ვარდანანქი",  
1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14656 50 სმხ.თ 408 გ. სუნდუკიანის "და ასე შემდეგ ანუ 
ახალი დიოგენი",  1959 - 1960 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14657 50 სმხ.თ 409 უ. შექსპირის "ოტელო", 1959 - 1960 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14658 50 სმხ.თ 410 უ. შექსპირის "ოტელო",  1959 - 1960 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ვ. 

ქაღალდი საშუალო 



ფაფაზიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა 

14659 50 სმხ.თ 411 გ. ტერ-გრიგორიანის "უკანასკნელი  
მიხაკები", 1959 - 1960 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ს. კირაკოსინი 

ქაღალდი საშუალო 

14660 50 სმხ.თ 412 გ. ტერ-გრიგორიანის "უკანასკნელი  
მიხაკები", 1959 - 1960 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ს. კირაკოსინი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თატრში 

ქაღალდი კარგი 

14661 50 სმხ.თ 413 გ. ტერ-გრიგორიანის "გაზაფხულის 
წვიმა", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14662 50 სმხ.თ 414 გ. ტერ-გრიგორიანის "გაზაფხულის 
წვიმა", 1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14663 50 სმხ.თ 415 ს. აჭემიანის "ოქროს სამაჯური", 
1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14664 50 სმხ.თ 416 ს. აჭემიანის "ოქროს სამაჯური", 
1959 - 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14665 50 სმხ.თ 417 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1959 - 
1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14666 50 სმხ.თ 418 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1959 - 
1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 



გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრი 

14667 50 სმხ.თ 419 მ. ბარათაშვილის "ჩემი 
ყვავილეთი", 1959 - 1960 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რწჟ. ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი გ. ჰარუთინიანი, 
წარმდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14668 50 სმხ.თ 420 ა. ბაბაიანის "გული გვიხმობს", 1959 
- 1960 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. 
ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14669 50 სმხ.თ 421 სეზონის რეპერტუარი, 1959 - 1960 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური 
თეატრი,აფიშა სომხურ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

14670 50 სმხ.თ 422 ხ. ვართანიანიანის "აშუღ ყარიბი". Х. 
Вартаняна "ашуг гариб", 1960 წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14671 51 სმხ.თ 423 ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 
1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14672 51 სმხ.თ 424 ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 
1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14673 51 სმხ.თ 425 ა. აბშილავას "ადამიანი დაბრუნდა", 
1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სა. სახელმწიფო 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14674 51 სმხ.თ 426 სამედ  ვურღუნის "ვაგიფი", 1960 - 
1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14675 51 სმხ.თ 427 ს. მანველიანის "ბაღების სიმღერა", 
1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14676 51 სმხ.თ 428 დ. დემირჭიანი ს "ვარდანანქი",  
1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14677 51 სმხ.თ 429 ა. ბაბაიანის "გული გვიხმობს", 1960 
- 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. 
ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14678 51 სმხ.თ 430 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1960 - 1961 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14679 51 სმხ.თ 431 ან.და არ. ჰოვსეფიანების "საგანგებო 
რწმუნებული", 1960 - 1961 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14680 51 სმხ.თ 432 როზოვის "რ. ს. ს.", 1960 - 1961 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14681 51 სმხ.თ 433 გ. ტერ-გრიგორიანის "გაზაფხულის 
წვიმა", 1960 - 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14682 51 სმხ.თ 434 ა. სოფრონოვის "მილიონი 
ღიმილისათვის", 1960 - 1961 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14683 51 სმხ.თ 435 ა. სოფრონოვის "მილიონი 
ღიმილისათვის", 1960 - 1961 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14684 51 სმხ.თ 436 ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატი", 1960 
- 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ჰ. 
ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14685 51 სმხ.თ 437 ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატი", 1960 
- 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ჰ. 
ჰარუთინიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14686 51 სმხ.თ 438 ს. მანველიანის "სხვისი ცოლი", 1960 
- 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14687 51 სმხ.თ 439 ს. მანველიანის "სხვისი ცოლი", 1960 
- 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14688 51 სმხ.თ 440 ს. მანველიანის "სხვისი ცოლი", 1960 
- 1961 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14689 51 სმხ.თ 441 ბ. ბჟიკიანის "სუფთა სინდისით",  
1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14690 51 სმხ.თ 442 ვ. კოროსტილიოვის "მჯერა შენი", 
1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ჰ. არუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14691 51 სმხ.თ 443 ლ. მიქაელიანის "ვარაზდატი", 1961 
- 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ბ. 
ნერსესიანის გასტროლი 

ქაღალდი კარგი 

14692 51 სმხ.თ 444 ა. პაპაიანის "ვაი იჭვიანობისაგან", 
1961 - 1962 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14693 51 სმხ.თ 445 უ. შექსპირის "ოტელო", 1961 - 1962 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, ვ. ფაფაზიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14694 51 სმხ.თ 446 უ. შექსპირის "ოტელო", 1961 - 1962 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, ვ. ფაფაზიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14695 51 სმხ.თ 447 უ. შექსპირის "ოტელო", 1961 - 1962 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, ვ. ფაფაზიანის 
საგასტროლო წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14696 51 სმხ.თ 448 ა. შირვანზადეს "ქაოსი", 1961 - 1962 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14697 51 სმხ.თ 449 ა. შირვანზადეს "ქაოსი", 1961 - 1962 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14698 51 სმხ.თ 450 ჰ. ბეილერიანის "წოვინარი", 1961 - 
1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14699 51 სმხ.თ 451 ჰ. ბეილერიანის "წოვინარი", 1961 - 
1962 წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14700 51 სმხ.თ 452 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", ა. 
საფრონოვის "მილიონი 
ღიმილისათვის", 1961 - 1962 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, სეზონის გახსნა 

ქაღალდი კარგი 

14701 51 სმხ.თ 453 ვ. გოგლიძის "მყინვარი", 1962 - 1963 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14702 51 სმხ.თ 454 ნარ-დოსის "მოკლული მტრედი",  
1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთინიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14703 51 სმხ.თ 455 ს. ავჩიანის "პელ-პუღი",  1962 - 1963 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ჰ. 
ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14704 51 სმხ.თ 456 ბ. სერანიანის "გედეონ 
აღმაშენებელი",  1962 - 1963 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუტინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14705 51 სმხ.თ 457 ბ. სერანიანის "გედეონ 
აღმაშენებელი",  1962 - 1963 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუტინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14706 51 სმხ.თ 458 ჰ. პარონიანის "ძია ბაღდასარი",  
1962 - 1963 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14707 51 სმხ.თ 459 ლ. დე ვეგას "მოხერხებული 
შეყვარებული",  1962 - 1963 წ.წ. ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14708 51 სმხ.თ 460 გ. ბორიანის "ხიდზე",  1962 - 1963 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14709 51 სმხ.თ 461 ა. შირვანზადეს "ქაოსი",  1962 - 1963 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
სეზონის გახსნა 

ქაღალდი კარგი 

14710 51 სმხ.თ 462 "ორი ქალიშვილი", 1963 წ. თეატრი 
ოპერეტა, რეჟისორი  ბ. გამრეკელი, 
მხატვარი გ. გევორქიანი 

ქაღალდი კარგი 

14711 51 სმხ.თ 463 ჟ. არუთუნიანის "ყვავილების 
სამყაროში"-Ж. Арутюнян "в мире 
цветов",  1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ავეტისიანი, 
მხატვრები: გ. გევორგიანი და თ. 
ჭელიძე, აჭარის ხელოვნების 
სახალხო სახლი 

ქაღალდი საშუალო 

14712 51 სმხ.თ 464 ა. შამლახოვვის "დედამთილი"-А. 
Шамхалов "свекруха", 1963 - 1964 წ.წ. 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. ავეტისიანი, აჭარის 
ხელოვნების სახალხო სახლი 

ქაღალდი კარგი 

14713 51 სმხ.თ 465 ს. ხანზადიანი "მხითარ სპარაპეტი", 
1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14714 51 სმხ.თ 466 ა. არბუზოვის "ტანია", 1963 - 1964 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი ჰ. 
ჰარუთინიანი 

ქაღალდი კარგი 

14715 51 სმხ.თ 467 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", 1963 - 1964 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14716 51 სმხ.თ 468 უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", 
1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, წარმოდგენა მიეძღვნა უ. 
შექსპირის 400 წლისთავს, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14717 51 სმხ.თ 469 უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", 
1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, წარმოდგენა მიეძღვნა უ. 
შექსპირის 400 წლისთავს 

ქაღალდი კარგი 

14718 51 სმხ.თ 470 უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", 
1963 - 1964 წ.წ. ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, წარმოდგენა მიეძღვნა უ. 
შექსპირის 400 წლისთავს 

ქაღალდი კარგი 

14719 51 სმხ.თ 471 გ. ბერიაშვილის "ტირიფები 
მტკვრის პირას", ა. აბშილავას 
"ადამიანი დაბრუნდა", 1963 - 1964 
წ.წ. ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
სეზონის დახურვა 

ქაღალდი კარგი 

14720 51 სმხ.თ 472 სეზონის რეპერტუარი, 1964 - 1965 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14721 51 სმხ.თ 473 ა. შირვანზადეს "ნანგრევებზე", 1964 
- 1965 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედობვის სახ. სახელმწიფო 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 



14722 51 სმხ.თ 474 ჟ. ჰარუთინიანის "ავადმყოფი 
№199", 1964 - 1965 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14723 51 სმხ.თ 475 მ. შამლოხოვის "დედამთილი", 1964 
- 1965 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

14724 51 სმხ.თ 476 ა. შირვანზადეს 
"პატიოსნებისათვის", 1964 - 1965 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14725 51 სმხ.თ 477 სეზონის რეპერტუარი, 1965 - 1966 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14726 51 სმხ.თ 478 სეზონის რეპერტუარი, 1965 - 1966 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14727 51 სმხ.თ 479 გ. სუნდუკიანის "მაკაკო", ე. ჩარენცის 
"ლენინი და ალი", ა. ბაკუნცის 
"თქმულება ლენინზე", ჰ. 
ჭუღურიანის "დავიწყებული 
ქვეუანა", ხ. აბოვიანის "სომხეთის 
ჭრილობები", 1965 - 1966 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14728 51 სმხ.თ 480 რაფფის "ხენთი",  1965 - 1966 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი მძიმე 

14729 51 სმხ.თ 481 ს. მანველიანის "თეთრი ვარდები",  
1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ქაღალდი მძიმე 



გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

14730 51 სმხ.თ 482 ს. მანველიანის "თეთრი ვარდები",  
1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14731 51 სმხ.თ 483 ს. მანველიანის "თეთრი ვარდები",  
1965 - 1966 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14732 51 სმხ.თ 484 გ. ტერ-გრიგორიანის "კიდევ 
სიყვარულზე",  1965 - 1966 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ა. აბარიანი, რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14733 51 სმხ.თ 485 უ. შექსპირის "ჭირვეული ცოლის 
მორჯულება",  1965 - 1966 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14734 51 სმხ.თ 486 გ. სუნდუკიანის "პეპო",  1965 - 1966 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14735 51 სმხ.თ 487 ნ. დუმბაძის "მე ვხედავ მზეს",  1965 - 
1966 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  გ. 
ლორთქიფანიძე და ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14736 51 სმხ.თ 488 ი. ეფენდიევის "შენ მუდამ ჩემთან 
ხარ",  1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14737 51 სმხ.თ 489 ი. ეფენდიევის "შენ მუდამ ჩემთან 
ხარ",  1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14738 51 სმხ.თ 490 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჯიკიანი და 
ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14739 51 სმხ.თ 491 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1966 - 1967 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14740 51 სმხ.თ 492 მ. მეიოს და მ. ენეკენის "მატყუარა 
ქალი", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14741 51 სმხ.თ 493 მ. მეიოს და მ. ენეკენის "მატყუარა 
ქალი", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14742 51 სმხ.თ 494 ბ. სეირანიანის "შავი გედის 
სიმღერა", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14743 51 სმხ.თ 495 ბ. სეირანიანის "შავი გედის 
სიმღერა", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14744 51 სმხ.თ 496 ა. ქაჯვორიანის "გევორქ 
მარზპეტუნი", 1966 - 1967 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



14745 51 სმხ.თ 497 ა. ქაჯვორიანის "გევორქ 
მარზპეტუნი", 1966 - 1967 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14746 51 სმხ.თ 498 М. Шамхалов "свекробь", 1966 - 1967 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14747 51 სმხ.თ 499 რ. კაუგვერის "სასჯელის უმაღლესი 
ზომა", 1966 - 1967 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი კარგი 

14748 51 სმხ.თ 500 ა. არაქსმანიანის "ვეშაპის მთა 
ღრუბლებში", 1966 - 1967 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14749 51 სმხ.თ 501 ა. ბაბაიანის "დედის გული", 1966 - 
1967 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი მძიმე 

14750 51 სმხ.თ 502 ჰ. პარომიამის "ძია ბაღდასარი", 
1967 წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის 
სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის მსახიობთა გასტროლი 

ქაღალდი კარგი 

14751 51 სმხ.თ 503 ჰ. პარომიამის "ძია ბაღდასარი", 
1967 წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის 
სახ. სახელმწიფო აკადემიური 
თეატრის მსახიობთა გასტროლი, 
აფიშა რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

14752 51 სმხ.თ 504 ჰ. პარომიამის "ძია ბაღდასარი", 
1967 წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ერევნის გ. სუნდუკიანის 
სახ. სახელმწიფო აკადემიური 

ქაღალდი კარგი 



თეატრის მსახიობთა გასტროლი, 
აფიშა სმხურ ენაზე 

14753 51 სმხ.თ 505 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1967 წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ერევნის გ. სუნდუკიანის სახ. 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 
მსახიობთა გასტროლი 

ქაღალდი კარგი 

14754 51 სმხ.თ 506 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", 1967 წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
ერევნის გ. სუნდუკიანის სახ. 
სახელმწიფო აკადემიური თეატრის 
მსახიობთა გასტროლი, აფიშა 
სომხურ ენაზე 

ქაღალდი საშუალო 

14755 51 სმხ.თ 507 სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, აფიშა სომხურ ენაზე 

ქაღალდი საშუალო 

14756 51 სმხ.თ 508 სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, აფიშა ქართულ და სომხურ 
ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

14757 51 სმხ.თ 509 სეზონის რეპერტუარი, 1967 - 1968 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, აფიშა რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

14758 51 სმხ.თ 510 ჟ. ჰარუთუნიანის "თავის ფასია 50 
მილიონი",  1967 - 1968 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ფ. 
მკრტჩიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა 

ქაღალდი კარგი 

14759 51 სმხ.თ 511 ჟ. ჰარუთუნიანის "თავის ფასია 50 
მილიონი",  1967 - 1968 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ფ. 
მკრტჩიანის საგასტროლო 
წარმოდგენა, აფიშა სომხურ ენაზე 

ქაღალდი საშუალო 

14760 51 სმხ.თ 512 ჟ. ჰარუთუნიანის "თავის ფასია 50 
მილიონი",  1967 - 1968 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

ქაღალდი საშუალო 



რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

14761 51 სმხ.თ 513 ა. წერეთლის "კინტო", 1967 - 1968 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რჟ. ჰ. უმიკიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14762 51 სმხ.თ 514 ლ. უსტინოვის "ქალაქი 
უსიყვარუოდ", 1967 - 1968 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორ-მხატვარი მ. გრიგორიანი 

ქაღალდი კარგი 

14763 51 სმხ.თ 515 ლ. უსტინოვის "ქალაქი 
უსიყვარუოდ", 1967 - 1968 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორ-მხატვარი მ. გრიგორიანი 

ქაღალდი კარგი 

14764 51 სმხ.თ 516 გ. სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი", 
1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14765 51 სმხ.თ 517 გ. სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი", 
1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკინაი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14766 51 სმხ.თ 518 გ. სუნდუკიანის "დაქცეული ოჯახი", 
1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკინაი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14767 51 სმხ.თ 519 რ. თომას "რვა მოსიყვარულე ქალი", 
1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14768 51 სმხ.თ 520 რ. თომას "რვა მოსიყვარულე ქალი", 
1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 

ქაღალდი კარგი 



გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

14769 51 სმხ.თ 521 გ. ხუგაევის "ჩემი ცოლის ქმარი", 
1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი,  

ქაღალდი კარგი 

14770 51 სმხ.თ 522 გ. ხუგაევის "ჩემი ცოლის ქმარი", 
1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი,  

ქაღალდი კარგი 

14771 51 სმხ.თ 523 გ. ხუგაევის "ჩემი ცოლის ქმარი", 
1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი,  

ქაღალდი კარგი 

14772 51 სმხ.თ 524 მ. შამხალოვის "დედამთილი". М. 
Шамхалов "свекровь", 1967 - 1968 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14773 51 სმხ.თ 525 ა. შირვანზადეს "ნანგრევებზე", 1967 
- 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი 

ქაღალდი კარგი 

14774 51 სმხ.თ 526 ა. შირვანზადეს "ნანგრევებზე", 1967 
- 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი 

ქაღალდი კარგი 

14775 51 სმხ.თ 527 ა. შირვანზადეს "ნანგრევებზე", 1967 
- 1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ჰ. ჰარუთუნიანი 

ქაღალდი კარგი 

14776 51 სმხ.თ 528 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1967 - 1968 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



14777 51 სმხ.თ 529 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1967 - 1968 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14778 51 სმხ.თ 530 ა. ცაგარელის "ხანუმა", 1967 - 1968 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14779 51 სმხ.თ 531 რ. კაუგვერის "სასჯელის უმაღლესი 
ზომა", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი კარგი 

14780 51 სმხ.თ 532 რ. კაუგვერის "სასჯელის უმაღლესი 
ზომა", 1967 - 1968 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი კარგი 

14781 51 სმხ.თ 533 ლ. სლავიანის "ინტერვენცია", 1967 - 
1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14782 51 სმხ.თ 534 ლ. სლავიანის "ინტერვენცია", 1967 - 
1968 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14783 51 სმხ.თ 535 სეზონის რეპერტუარი, 1968 - 1969 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, აფიშა რუსულ ენაზე 

ქაღალდი კარგი 

14784 51 სმხ.თ 536 გ. ხუგაევის "ჩემი ცოლის ქმარი", 
1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი,  

ქაღალდი კარგი 

14785 51 სმხ.თ 537 ბ. სეირანიანის "სამველი", 1968 - 
1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14786 51 სმხ.თ 538 ბ. სეირანიანის "სამველი", 1968 - 
1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14787 51 სმხ.თ 539 მ. შამლოხოვის "დედამთილი", 1968 
- 1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14788 51 სმხ.თ 540 გ. ხუგაევის "ჩემი სიდედრი", 1968 - 
1969 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკინი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14789 51 სმხ.თ 541 მ. ბარათაშვილის "სართულები", 
1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ბ. კასრაძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14790 51 სმხ.თ 542 მ. ბარათაშვილის "სართულები", 
1968 - 1969 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ბ. კასრაძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14791 51 სმხ.თ 543 სეზონის რეპერტუარი, 1971 - 1972 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14792 51 სმხ.თ 544 ა. პაპაიანის "მოულოდნელი 
ქორწილი", 1971 - 1972 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
მხატვარი ს. არუტჩიანი 

ქაღალდი კარგი 

14793 51 სმხ.თ 545 ა. კასონას "ხეები ზეზეურად 
კვდებიან", 1971 - 1972 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი   

14794 51 სმხ.თ 546 ა. კასონას "ხეები ზეზეულად 
კვდებიან", 1971 - 1972 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა 

14795 51 სმხ.თ 547 ნ. ზარაინის "არა მშვენიერი", 1971 - 
1972 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ანონსი 

ქაღალდი კარგი 

14796 51 სმხ.თ 548 ნ. ზარაინის "მშვენიერი არა", 1971 - 
1972 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14797 51 სმხ.თ 549 ა. პაპაიანის "მოულოდნელი 
ქორწილი", 1971 - 1972 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ს. 
არუტჩიანი 

ქაღალდი კარგი 

14798 51 სმხ.თ 550 ა. პაპაიანის "მოულოდნელი 
ქორწილი", 1971 - 1972 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ს. 
არუტჩიანი 

ქაღალდი კარგი 

14799 51 სმხ.თ 551 მ. მიტროვიჩის "გაძარცვა 
შუაღამისას", 1971 - 1972 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ნ. ვერმიშევა, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14800 51 სმხ.თ 552 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", ა. 
პაპაიანის "მოულოდნელი 
ქორწილი", 1971 - 1972 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
სეზონის დახურვა 

ქაღალდი საშუალო 

14801 51 სმხ.თ 553 ა. ცაგარელის "ოინბაზი", ქ. 
ბახუტაშვილის "ძველ 
სასამართლოში", 1972 - 1973 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი, 
მხატვარი მ. მალაზონია, ძველი 
ქართული ვოდევილები 

ქაღალდი კარგი 



14802 51 სმხ.თ 554 ა. ცაგარელის "ოინბაზი", ქ. 
ბახუტაშვილის "ძველ 
სასამართლოში", 1972 - 1973 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ვ. გოძიაშვილი, 
მხატვარი მ. მალაზონია, ძველი 
ქართული ვოდევილები 

ქაღალდი კარგი 

14803 51 სმხ.თ 555 ს. ავჩიანის "ზედსიძე", 1972 - 1973 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14804 51 სმხ.თ 556 ო. მამფორიას "იეთიმ გურჯი", 1972 - 
1973 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი 

ქაღალდი კარგი 

14805 51 სმხ.თ 557 ნ. ოსიპოვას "ლილიპუტების 
სამყაროში", 1972 - 1973 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, მხატვარი 
თ. გელაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

14806 51 სმხ.თ 558 ს. ავჩიანის "ზედსიძე", გ. 
სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1972 - 
1973 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, სეზონის დახურვა 

ქაღალდი კარგი 

14807 51 სმხ.თ 559 ა. ჩხაიძის "ხიდი", 1972 - 1973 წ.წ. ა. 
მრავიანის სახ. წითელი დროშის 
ორდენოსანი სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, მხატვარი გ. 
მესხიშვილი 

ქაღალდი კარგი 

14808 51 სმხ.თ 560 ჟ. არუთუნიანის "ქორწილი 73", 1973 
- 1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14809 51 სმხ.თ 561 ჟ. არუთუნიანის "ქორწილი 73", 1973 
- 1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14810 51 სმხ.თ 562 ჟ. არუთუნიანის "ქორწილი 73", 1973 
- 1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14811 51 სმხ.თ 563 მ. კორუნის "ჯადოსნრი ქვა", 1973 - 
1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14812 51 სმხ.თ 564 მ. კორუნის "ჯადოსნრი ქვა", 1973 - 
1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14813 51 სმხ.თ 565 მ. კორუნის "ჯადოსნრი ქვა", 1973 - 
1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14814 51 სმხ.თ 566 გ. სარქისიანის "სიყვარული ზღვის 
პირას", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ა. 
ჯემილიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14815 51 სმხ.თ 567 გ. სარქისიანის "სიყვარული ზღვის 
პირას", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ა. 
ჯემილიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14816 51 სმხ.თ 568 გ. სარქისიანის "სიყვარული ზღვის 
პირას", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ა. 
ჯემილიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14817 51 სმხ.თ 569 ჰ. თუმანიანის "გიქორი", 1973 - 1974 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ა. ჯენილიშვილი 

ქაღალდი კარგი 



14818 51 სმხ.თ 570 ჰ. თუმანიანის "გიქორი", 1973 - 1974 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ა. ჯენილიშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

14819 51 სმხ.თ 571 ჟ. ანანიანის "ტაქსი, ტაქსი...", 1973 - 
1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი, ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14820 51 სმხ.თ 572 ჟ. ანანიანის "ტაქსი, ტაქსი...", 1973 - 
1974 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი, ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14821 51 სმხ.თ 573 გ. ტერ-გრიგორიანის "სოფიკას 
შეცდომა", 1973 - 1974 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. გიჟიმყრელი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14822 52 სმხ.თ 574 გ. ტერ-გრიგორიანის "სოფიკას 
შეცდომა", 1973 - 1974 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. გიჟიმყრელი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14823 51 სმხ.თ 575 კ. ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია", 
1973 - 1974 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ს. 
ჭელიძე, მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14824 51 სმხ.თ 576 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14825 51 სმხ.თ 577 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

14826 51 სმხ.თ 578 ნ. დუმბაძის "საბრალდებო 
დასკვნა", 1973 - 1974 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14827 51 სმხ.თ 579 პაჰერის "ჩა ჩახ მეფე", 1973 - 1974 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14828 51 სმხ.თ 580 პაჰერის "მეფე ჩახ-ჩახი", 1973 - 1974 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14829 51 სმხ.თ 581 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", ს. 
ავჩიანის "ზედსიძე", 1973 - 1974 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
სეზონის გახსნა 

ქაღალდი კარგი 

14830 51 სმხ.თ 582 ჟ. ჰარუთუნიანის "ქორწილი 73", კ. 
ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია", 1974 
- 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, სეზონის გახსნა 

ქაღალდი საშუალო 

14831 51 სმხ.თ 583 ჟ. ჰარუთუნიანის "ქორწილი 73", კ. 
ბუაჩიძის "ეზოში ავი ძაღლია", 1974 
- 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, სეზონის გახსნა 

ქაღალდი კარგი 

14832 51 სმხ.თ 584 ვ. გაგლოევის "თქმულება დედაზე", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
კარაპეტიანი, მხატვარი ჰოვჰანიანი 

ქაღალდი კარგი 

14833 51 სმხ.თ 585 ვ. გაგლოევის "თქმულება დედაზე", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
კარაპეტიანი, მხატვარი ჰოვჰანიანი 

ქაღალდი კარგი 



14834 51 სმხ.თ 586 ვ. გაგლოევის "თქმულება დედაზე", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
კარაპეტიანი, მხატვარი ჰოვჰანიანი 

ქაღალდი კარგი 

14835 51 სმხ.თ 587 ა. მაკაიონოკის "დაწიხლული 
მოციქული", 1974 - 1975 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. მატიაშვილი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14836 51 სმხ.თ 588 ა. მაკაიონოკის "დაწიხლული 
მოციქული", 1974 - 1975 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. მატიაშვილი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14837 51 სმხ.თ 589 ა. მაკაიონოკის "დაწიხლული 
მოციქული", 1974 - 1975 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. მატიაშვილი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14838 51 სმხ.თ 590 მ. ელიოზიშვილის "ბებერი 
მეზურნეები", 1974 - 1975 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი, 
მხატვარი მ. მალაზონია, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14839 51 სმხ.თ 591 მ. ელიოზიშვილის "ბებერი 
მეზურნეები", 1974 - 1975 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი, 
მხატვარი მ. მალაზონია, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14840 51 სმხ.თ 592 მ. ელიოზიშვილის "ბებერი 
მეზურნეები", 1974 - 1975 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. პაქსაშვილი, 
მხატვარი მ. მალაზონია, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14841 51 სმხ.თ 593 ა. შირვანზადეს "არმენუი", 1974 - 
1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. კარაპეტიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14842 51 სმხ.თ 594 ა. შირვანზადეს "არმენუი", 1974 - 
1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. კარაპეტიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14843 51 სმხ.თ 595 ა. შირვანზადეს "არმენუი", 1974 - 
1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. კარაპეტიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14844 51 სმხ.თ 596 ჰ. შირაზის "სიამანთო და ხჯეზარე", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი უ. 
იმერლიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14845 51 სმხ.თ 597 ჰ. შირაზის "სიამანთო და ხჯეზარე", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი უ. 
იმერლიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14846 51 სმხ.თ 598 ჰ. შირაზის "სიამანთო და ხჯეზარე", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი უ. 
იმერლიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14847 51 სმხ.თ 599 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", "ქორ-
ოღლი", "სოსი და ვარდითერი", 
"ზედსიძე", "პელე-პუღი", 1974 - 1975 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ს. ავჩიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი საშუალო 

14848 51 სმხ.თ 600 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", "ქორ-
ოღლი", "სოსი და ვარდითერი", 
"ზედსიძე", "პელე-პუღი", 1974 - 1975 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, ს. ავჩიანის 
შემოქმედებითი საღამო 

ქაღალდი კარგი 



14849 51 სმხ.თ 601 მ. კორიუნის "ასწლოვანი მუხა", 1974 
- 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ს. ალავერდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14850 51 სმხ.თ 602 ა. ბაბაიანის "ტოსკანას არწივი", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი უ. 
იმერლიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14851 51 სმხ.თ 603 ა. ბაბაიანის "ტოსკანას არწივი", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი უ. 
იმერლიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14852 51 სმხ.თ 604 ა. ბაბაიანის "ტოსკანას არწივი", 
1974 - 1975 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი უ. 
იმერლიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14853 51 სმხ.თ 605 საგასტროლო რეპერტუარი, 1974 - 
1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, მ. გორკის სახ. 
აზერბაიჯანული მოზარდ 
მაყურებელთა სახელმწიფო 
თეატრის გასტროლი 

ქაღალდი კარგი 

14854 51 სმხ.თ 606 "ტოსკანას არწივი", "არმენუჰი", 1974 
- 1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14855 51 სმხ.თ 607 გ.ნახუცრიშვილის და ბ.გამრეკელის 
"ნაცარქექია", "არმენუჰი", 1974 - 
1975 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14856 51 სმხ.თ 608 მ. ელიოზიშვილის "მზის ქვეშ 
(ბებერი მეზურნეები)", 1974 - 1975 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, მხატვარი ნ. (კოკა) 
იგნატოვი 

ქაღალდი კარგი 



14857 51 სმხ.თ 609 მ. ელიოზიშვილის "მზის ქვეშ 
(ბებერი მეზურნეები)", 1974 - 1975 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, მხატვარი ნ. (კოკა) 
იგნატოვი 

ქაღალდი კარგი 

14858 51 სმხ.თ 610 მ. ელიოზიშვილის "მზის ქვეშ 
(ბებერი მეზურნეები)", 1974 - 1975 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, მხატვარი ნ. (კოკა) 
იგნატოვი 

ქაღალდი კარგი 

14859 52 სმხ.თ 611 მ. ელიოზიშვილის "მზის ქვეშ 
(ბებერი მეზურნეები)", 1974 - 1975 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, მხატვარი ნ. (კოკა) 
იგნატოვი 

ქაღალდი   

14860 51 სმხ.თ 612 ბ. ნუშიჩის "ქალბატონი მინისტრის 
მეუღლე", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14861 51 სმხ.თ 613 ბ. ნუშიჩის "ქალბატონი მინისტრის 
მეუღლე", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14862 51 სმხ.თ 614 გ. ხუხაშვილის "დედა, მამა და 
შვილები", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ც. 
ზაქარეიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14863 51 სმხ.თ 615 გ. ხუხაშვილის "დედა, მამა და 
შვილები", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ც. 
ზაქარეიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14864 51 სმხ.თ 616 გ. სუნდუკიანის "ძველ თბილიში", 
1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდინანი 

ქაღალდი საშუალო 

14865 51 სმხ.თ 617 გ. სუნდუკიანის "ძველ თბილიში", 
1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდინანი 

ქაღალდი კარგი 

14866 51 სმხ.თ 618 ე. ფედოტოვის "მე, მეუღლე და 
ფეხბურთი", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14867 51 სმხ.თ 619 ე. ფედოტოვის "მე, მეუღლე და 
ფეხბურთი", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14868 51 სმხ.თ 620 ე. ფედოტოვის "მე, მეუღლე და 
ფეხბურთი", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14869 51 სმხ.თ 621 გ. ტერ-გრიგორიანის "ოპერაცია 
გუგუშ", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 
ჩალტიკიანი, მხატვარი ი. 
ხუროშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14870 51 სმხ.თ 622 გ. ტერ-გრიგორიანის "ოპერაცია 
გუგუშ", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 
ჩალტიკიანი, მხატვარი ი. 
ხუროშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14871 51 სმხ.თ 623 გ. ტერ-გრიგორიანის "ოპერაცია 
გუგუშ", 1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 

ქაღალდი კარგი 



ჩალტიკიანი, მხატვარი ი. 
ხუროშვილი, პრემიერა 

14872 51 სმხ.თ 624 ა. აფინოგენოვის "მაშენკა", 1975 - 
1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 
მხატვარი ნ. ჯაფარიძე 

ქაღალდი კარგი 

14873 51 სმხ.თ 625 ა. აფინოგენოვის "მაშენკა", 1975 - 
1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 
მხატვარი ნ. ჯაფარიძე 

ქაღალდი კარგი 

14874 51 სმხ.თ 626 ა. აფინოგენოვის "მაშენკა", 1975 - 
1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 
მხატვარი ნ. ჯაფარიძე 

ქაღალდი კარგი 

14875 51 სმხ.თ 627 გ. პაპიაშვილის "უკვდავება", 1975 - 
1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 
მხატვრები ჯ. გიგაური და ი. 
ჯამრიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14876 51 სმხ.თ 628 გ. პაპიაშვილის "უკვდავება", 1975 - 
1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 
მხატვრები ჯ. გიგაური და ი. 
ჯამრიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14877 51 სმხ.თ 629 გ. პაპიაშვილის "უკვდავება", 1975 - 
1976 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  გ. პეტროსიანი, 
მხატვრები ჯ. გიგაური და ი. 
ჯამრიშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14878 51 სმხ.თ 630 გ. სარქისიანის "თავბრუდახვევა", 
1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ე. სოფრონოვი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14879 51 სმხ.თ 631 გ. სარქისიანის "თავბრუდახვევა", 
1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ე. სოფრონოვი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14880 51 სმხ.თ 632 გ. სარქისიანის "თავბრუდახვევა", 
1975 - 1976 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ე. სოფრონოვი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14881 51 სმხ.თ 633 ა. შუკშინის "ენერგიული 
ადამიანები", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ჭელიძე, მხატვარი ი. 
ლარიაშვილი 

ქაღალდი საშუალო 

14882 51 სმხ.თ 634 ა. შუკშინის "ენერგიული 
ადამიანები", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ჭელიძე, მხატვარი ი. 
ლარიაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

14883 51 სმხ.თ 635 ა. შუკშინის "ენერგიული 
ადამიანები", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ჭელიძე, მხატვარი ი. 
ლარიაშვილი 

ქაღალდი კარგი 

14884 51 სმხ.თ 636 გ. ნახუცრიშვილის და ბ. 
გამრეკელის "ნაცარქექია", ა. 
აფინოგენოვის "მაშენკა", ჰ. შირაზის 
"სიამანთო და ხჩეზარე" გ. 
სუნდუკიანის "ძველი თბილი", ვ. 
შუქშინის "წარმატებული 
ადამიანები", 1975 - 1976 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14885 51 სმხ.თ 637 ე. დე ფილიპოს "ქორწინება 
იტალიურად", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



14886 51 სმხ.თ 638 ე. დე ფილიპოს "ქორწინება 
იტალიურად", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  დ. ალექსიძე, მხატვარი 
შ. ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14887 51 სმხ.თ 639 ე. რაძინსკის "მოთხრობა ერთი 
სიყვარულისა", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14888 51 სმხ.თ 640 ე. რაძინსკის "მოთხრობა ერთი 
სიყვარულისა", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14889 51 სმხ.თ 641 ე. რაძინსკის "მოთხრობა ერთი 
სიყვარულისა", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14890 51 სმხ.თ 642 გ. ხუგაევის "ანდრო და სანდრო", 
1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14891 51 სმხ.თ 643 გ. ხუგაევის "ანდრო და სანდრო", 
1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი ი. ხუროშვილი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14892 51 სმხ.თ 644 მ. შამხალოვის "დედამთილი", 1976 
- 1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



14893 51 სმხ.თ 645 მ. შამხალოვის "დედამთილი", 1976 
- 1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14894 51 სმხ.თ 646 ბ. სეირანიანის "თათულ 
ბაგრევანდელი", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14895 51 სმხ.თ 647 ბ. სეირანიანის "თათულ 
ბაგრევანდელი", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14896 51 სმხ.თ 648 ბ. სეირანიანის "თათულ 
ბაგრევანდელი", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14897 51 სმხ.თ 649 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
უმიკიანი, მხატვარი ბ. ქვლივიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14898 51 სმხ.თ 650 ს. ავჩიანის "სოსი და ვარდითერი", 
1976 - 1977 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
უმიკიანი, მხატვარი ბ. ქვლივიძე, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14899 51 სმხ.თ 651 ნ. არეშიძის და ნ. ხუნწარიას "რაც 
რომ ნახეს ვეღარ ნახავენ", 1976 - 
1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14900 51 სმხ.თ 652 ნ. არეშიძის და ნ. ხუნწარიას "რაც 
რომ ნახეს ვეღარ ნახავენ", 1976 - 
1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14901 51 სმხ.თ 653 ნ. არეშიძის და ნ. ხუნწარიას "რაც 
რომ ნახეს ვეღარ ნახავენ", 1976 - 
1977 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ი. ხუროშვილი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14902 51 სმხ.თ 654 სეზონის რეპერტუარი, 1976 - 1977 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14903 51 სმხ.თ 655 ჰ. თუმანიანის "გიქორი", ა. ავჩიანის 
"სოსი და ვარდითერი", ნ. არეშიძის 
და ნ. ხუნწარიას "რაც გინახავს 
ვეღარ ნახავ", 1976 - 1977 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14904 51 სმხ.თ 656 "ჩვენ 120 წლისა ვართ", 1977 - 1978 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი   

14905 51 სმხ.თ 657 "ჩვენ 120 წლისა ვართ", 1977 - 1978 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14906 51 სმხ.თ 658 "პეპო", "მადამ სან-ჟენი", "ცოცხალი 
ლეში", "ჩემი გული მთებშია", 
"ეფიგენია ივლისში", 1977 - 1978 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ბ. 
ნერსესიანის შემოქმედებითი 
საღამო 

ქაღალდი კარგი 

14907 51 სმხ.თ 659 ა. პოპოიანის "დიახ, ქვეყანა 
გადაბრუნდა", 1977 - 1978 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

14908 51 სმხ.თ 660 ო. ჩიჯავაძის "ვაჟიშვილები", 1977 - 
1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



14909 51 სმხ.თ 661 ო. ჩიჯავაძის "ვაჟიშვილები", 1977 - 
1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14910 51 სმხ.თ 662 ო. ჩიჯავაძის "ვაჟიშვილები", 1977 - 
1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14911 51 სმხ.თ 663 ს. ავჩიანის "ბებიას იუბილე", 1977 - 
1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14912 51 სმხ.თ 664 ს. ავჩიანის "ბებიას იუბილე", 1977 - 
1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. კონდახსაზოვი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14913 51 სმხ.თ 665 ს. ავჩიანის "ბებიას იუბილე", 1977 - 
1978 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. კონდახსაზოვი 

ქაღალდი კარგი 

14914 51 სმხ.თ 666 ბ. ნუშიჩის "ქალბატონი მინისტრი" - 
Б. Нушич "госпожа министерша", 
1977 - 1978 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 
ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14915 51 სმხ.თ 667 ე. დე ფილიპოს "ქორწინება 
იტალიურად"-Э. де Филипо "брак по-
итальянски", 1977 - 1978 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  დ. ალექსიძე, მხატვარი  
შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14916 51 სმხ.თ 668 ა. ცოვაკის "ღობის იქით", 1977 - 1978 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14917 51 სმხ.თ 669 ბრანდონ თომასი.  "ჩარლის 
დეიდა", 1978 - 1979 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14918 51 სმხ.თ 670 ბრენდონ თომასი. "ჩარლის დეიდა", 
1978 - 1979 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14919 51 სმხ.თ 671 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დასჯილნი", 1978 - 1979 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14920 51 სმხ.თ 672 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დასჯილნი", 1978 - 1979 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14921 51 სმხ.თ 673 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დასჯილნი", 1978 - 1979 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალტიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14922 51 სმხ.თ 674 მ. მრევლიშვილის "წამებაი 
დედოფლისა", 1978 - 1979 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ბულუხია, მხატვარი 
ჩალტიკიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14923 51 სმხ.თ 675 გ. პაპიაშვილის "დანაშაულის 
კვალდაკვალ", 1978 - 1979 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14924 51 სმხ.თ 676 სეზონის რეპერტუარი, 1979 - 1980 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



14925 51 სმხ.თ 677 ს. ავჩიანის "ზედსიძე", 1979 - 1980 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი 

ქაღალდი კარგი 

14926 51 სმხ.თ 678 ვ. პეტროსიანის "სასამართლო 
უბრალდებულოდ", 1979 - 1980 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14927 51 სმხ.თ 679 თ. გაბეს "ჯადოსნური რგოლები", 
1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რ. ეღიანი, 
მხატვარი თ. აღაჯანოვა, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14928 51 სმხ.თ 680 ა. კოთიკიანის "მზითვიანი 
საპატარძლო", 1979 - 1980 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14929 51 სმხ.თ 681 ა. კოთიკიანის "მზითვიანი 
საპატარძლო", 1979 - 1980 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უვიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14930 51 სმხ.თ 682 დ. პსაფასის "საჭიროა მატყუარა", 
1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14931 51 სმხ.თ 683 დ. პსაფასის "საჭიროა მატყუარა", 
1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 
ჩალთიკიანი, მხატვარი პ. 
მირველოვი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14932 51 სმხ.თ 684 დ. პსაფასის "საჭიროა მატყუარა", 
1979 - 1980 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  რ. 
ჩალთიკიანი, მხატვარი პ. 
მირველოვი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14933 51 სმხ.თ 685 გ. სარქისიანის "სუსიკიანის უცნაური 
სიზმარი", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



14934 51 სმხ.თ 686 გ. სარქისიანის "სუსიკიანის უცნაური 
სიზმარი", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14935 51 სმხ.თ 687 გ. სარქისიანის "სუსიკიანის უცნაური 
სიზმარი", 1979 - 1980 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14936 51 სმხ.თ 688 ო. ტურაბელიძის "ორი მამა", 1979 - 
1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14937 51 სმხ.თ 689 ო. ტურაბელიძის "ორი მამა", 1979 - 
1980 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. კონდახსაზოვი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14938 52 სმხ.თ 690 ა. კოთიკიანის "მზითვიანი 
საპატარძლო", დ. პსაფასის 
"საჭიროა მატყუარა", 1980 - 1981 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, სეზონის გახსნა 

ქაღალდი კარგი 

14939 52 სმხ.თ 691 ა. ბაბაიანის "ვინ არის მკვლელეი?", 
1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ლ. 
ოგანეზიანი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14940 52 სმხ.თ 692 ა. ბაბაიანის "ვინ არის მკვლელეი?", 
1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი ლ. 
ოგანეზიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14941 52 სმხ.თ 693 ა. ბარსეღიანის "კამო", 1980 - 1981 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 



14942 52 სმხ.თ 694 ა. ბარსეღიანის "კამო", 1980 - 1981 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14943 52 სმხ.თ 695 დ. პსაფასის "საჭიროა მატყუარა", 
1980 - 1981 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩათლიკიანი, 
მხატვარი პ. მირველოვი 

ქაღალდი კარგი 

14944 52 სმხ.თ 696 ვ. პეტროსიანის "სასამართლო 
უბრალდებულოდ", 1980 - 1981 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟ-მხატვარი მ. 
გრიგორიანი 

ქაღალდი კარგი 

14945 52 სმხ.თ 697 გ. არუთუნიანის "სჯობს გვიან ვიდრე 
არასდროს", 1980 - 1981 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი თ. აგაჯანოვა, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14946 52 სმხ.თ 698 გ. არუთუნიანის "სჯობს გვიან ვიდრე 
არასდროს", 1980 - 1981 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი თ. აგაჯანოვა, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

14947 52 სმხ.თ 699 პ. ზეითუნციანის "არშაკ II", 1981 - 
1982 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14948 52 სმხ.თ 700 პ. ზეითუნციანის "არშაკ II", 1981 - 
1982 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14949 52 სმხ.თ 701 ა. ოსტროვსკის "უდანაშაულოდ 
დასჯილნი", 1981 - 1982 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 



14950 52 სმხ.თ 702 ჰ. თუმანიანის "ნაცნობი სურათები", 
1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14951 52 სმხ.თ 703 ჰ. თუმანიანის "ნაცნობი სურათები", 
1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

14952 52 სმხ.თ 704 ა. შენოს "იცოცხლეთ", 1981 - 1982 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14953 52 სმხ.თ 705 ს. მანველიანის "ახალი დონ-ჟუანი", 
1981 - 1982 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14954 52 სმხ.თ 706 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 1984 - 
1985 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  
მგრიგორიანი, მხატვარი ე. 
დონცოვა, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14955 52 სმხ.თ 707 ე. დე ფილიპოს "ქურდი სამოთხეში",  
1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, რ. 
ჩატლიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14956 52 სმხ.თ 708 ა. ქალანთარიანის "ზარი ზევიდან",  
1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14957 52 სმხ.თ 709 მ. ბერაძის "ორი ბილეთი 
დაგვიანებული მგზავრებისთვის",  
1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, რ. 
ჩალტიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14958 52 სმხ.თ 710 ა. შაჰინიანის "საფრთხობელა",  
1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  რ. მატიაშვილი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14959 52 სმხ.თ 711 ჯ. ფლეტჩერის "როგორ 
მოვარჯულო ცოლი",  1984 - 1985 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14960 52 სმხ.თ 712 ა. პარონიანის "ძია ბაღდასარი",  
1984 - 1985 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14961 52 სმხ.თ 713 გ. ხუხაშვილის "ამბავი ომისა და 
ჯარისკაც ჭიპილიასი",  1984 - 1985 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასინი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14962 52 სმხ.თ 714  ა. ბაიანდურიანის "მხიარული 
ნაძვისხე", 1984 - 1985 წ.წ. 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14963 52 სმხ.თ 715 პ.ზეიტუნციანი. "ლეგენდა 
დანგრეულ ქალაქზე" (არშაკ მეორე)  
П. Зейтунцян "легенда о разгушеном 
городе",  1986 - 1987 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი   

14964 52 სმხ.თ 716 П. Зейтунцян "легенда о разгушеном 
городе",  1986 - 1987 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი კარგი 



14965 52 სმხ.თ 717 П. Зейтунцян "легенда о разгушеном 
городе",  1986 - 1987 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა 

ქაღალდი კარგი 

14966 52 სმხ.თ 718 ნ. დუმბაძის "მარადისობის კანონი", 
1986 - 1987 წ.წ. თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14967 52 სმხ.თ 719 უ. ჰარუთუნიანის "შენი ბოლო", 1986 
- 1987 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14968 52 სმხ.თ 720 სეზონის რეპერტუარი, 1987 - 1988 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი   

14969 52 სმხ.თ 721 გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა", 1988 - 
1989 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 
მათიაშვილი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14970 52 სმხ.თ 722 გ. ნახუცრიშვილის "ჭინჭრაქა", 1988 - 
1989 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 
მათიაშვილი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14971 52 სმხ.თ 723 გ. ტერ-გრიგორიანის "მომაკვდავი 
ფლორა",  1988 - 1989 წ.წ. თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ეგიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-გრიგორიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14972 52 სმხ.თ 724 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა",  1988 - 
1989 წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ვ. 
ბოიახჩიანი 

ქაღალდი კარგი 



14973 52 სმხ.თ 725 ა. ცაგარელის და კ. ბახუტაშვილის 
"ძველი ვოდევილები",  1989 - 1990 
წ.წ. თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14974 52 სმხ.თ 726 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1991 - 
1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 
ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14975 52 სმხ.თ 727 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 1991 - 
1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 
ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14976 52 სმხ.თ 728 ა. ქალანთარინის "გაყიდვას არ 
ექვემდებარება", 1991 - 1992 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
შაჰვერდიანი, მხატვარი ხ. 
ღარაბეკიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14977 52 სმხ.თ 729 ა. ქალანთარინის "გაყიდვას არ 
ექვემდებარება", 1991 - 1992 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
შაჰვერდიანი, მხატვარი ხ. 
ღარაბეკიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14978 52 სმხ.თ 730 დ. სპაფასის "სულელზე სულელი", 
1991 - 1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 
ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი 
რეჟისორი  მ. სიმონიანი 

ქაღალდი კარგი 

14979 52 სმხ.თ 731 ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", პ. 
ზეითუნიანის "სოღომონ 
თეჰლერიანი", 1991 - 1992 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარ ე. დონცოვა, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14980 52 სმხ.თ 732 პ. ზეითუნიანის "სოღომონ 
თეჰლერიანი", გ. სუნდუკიანის 
"ხათაბალა", 1991 - 1992 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14981 52 სმხ.თ 733 ა. ცაგარელის და ქ. ბახუტაშვილის 
"ძველი ვოდევილები", ნ. 
მაქიაველის "მანდრაგორა", 1991 - 
1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 
ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14982 52 სმხ.თ 734 ა. ცაგარელის და ქ. ბახუტაშვილის 
"ძველი ვოდევილები", ნ. 
მაქიაველის "მანდრაგორა", 1991 - 
1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 
ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14983 52 სმხ.თ 735 ნ. დუმბაძის "კუკარაჩა", ნ. 
მაქიაველის "მანდაგორა", 1991 - 
1992 წ.წ. თბილისის პეტროს 
ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
რეჟისორი  ე. დონცოვა, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14984 52 სმხ.თ 736 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა".  1995 წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ვ. 
ბოიახჩიანი, გასტროლი მოსკოვში 

ქაღალდი კარგი 

14985 52 სმხ.თ 737 ლ. თაბუკაშვილი. "ოკეანეს იქით 
გაზაფხულია" - Л. Табикашвили "за 
окнами весна", 1995 წ. თბილისის 
პეტროს ადამიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ე. დონცოვა, გასტროლი 
მოსკოვში 

ქაღალდი კარგი 

14986 52 სმხ.თ 738 ა. აიბაზიანის "დიპლიპიტო" - А. 
Айбазян "диплипито", 1995 წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი ე. დონცოვა, 
გასტროლი მოსკოვში 

ქაღალდი კარგი 



14987 52 სმხ.თ 739 ა. ცაგარელის "აურზაური 
ავლაბარში", 1995 - 1996 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 
მანუკაინი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14988 52 სმხ.თ 740 კ. მანიეს "ბლეზი",  1995 - 1996 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
უზუნიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14989 52 სმხ.თ 741 კ. მანიეს "ბლეზი",  1995 - 1996 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
უზუნიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14990 52 სმხ.თ 742 ა. ბაიანდურიანის "გვიანი 
შემოდგომა",  1995 - 1996 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, ა. 
ბაიანდურიანი, მხატვარი ა. 
ათონიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14991 52 სმხ.თ 743 უ. ქრენდლესბერგერის 
"ურჩხულები",  1995 - 1996 წ.წ. 
თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ოჰანჯანიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მიანისანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14992 52 სმხ.თ 744 სეზონის რეპერტუარი, 1997 - 1998 
წ.წ. თბილისის პეტროს ადამიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

14993 52 სმხ.თ 745 ნ. მაქიაველის "მოტყუებული 
ქმარი", 1997 - 1998 წ.წ. თბილისის 
პეტროს ადამიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



14994 52 სმხ.თ 746 ნ. მაქიაველის "მოტყუებული 
ქმარი", 1997 - 1998 წ.წ. თბილისის 
პეტროს ადამიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი ვ. ბოიახჩიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14995 52 სმხ.თ 747 ა. შირვანზადეს  "из-за чести", 1997 - 
1998 წ.წ. თბილისის პეტროს 
ადამიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ეგიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

14996 52 სმხ.თ 748 ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი   

14997 52 სმხ.თ 749 ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  თეატრში, მხატვრული 
აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

14998 52 სმხ.თ 750 ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  თეატრში, მხატვრული 
აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

14999 52 სმხ.თ 751 ა. შირვანზადეს "მორგანის 
მძახალი", უთარიღო, ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

15000 52 სმხ.თ 752 ა. შირვანზადეს "მორგანის 
მძახალი", უთარიღო, ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

15001 52 სმხ.თ 753 ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 
უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
მხატვრილი აფიშა 

ქაღალდი კარგი 



15002 52 სმხ.თ 754 ი. ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობი", 
უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
მხატვრილი აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

15003 52 სმხ.თ 755 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 
უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

15004 52 სმხ.თ 756 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 
უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
თეატრში, მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

15005 52 სმხ.თ 757 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 
უთარიღო, ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
თეატრში, მხატვრული აფიშა 

ქაღალდი კარგი 

15006 52 სმხ.თ 758 გ. სუნდუკიანის "ტფილისი", 
უთარიღო, [1946წ.] სახელმწიფო 
სომხური დრამა, მხატვარი ზ. 
სიმონიანი 

ქაღალდი მძიმე 

15007 52 სმხ.თ 759 პ. ბარსეღიანის "სომეხი ქალი", 
უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

15008 52 სმხ.თ 760 ს. ნაიდონოვის "ვანიუშინის 
შვილები", უთარიღო,  სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ფ. 
ბჟიკიანი, მხატვარი  გ. აზიზიანი 

ქაღალდი საშუალო 

15009 52 სმხ.თ 761 ბ. სეირანიანის "შეხვედრა", 
უთარიღო,  თბილისის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15010 52 სმხ.თ 762 ა. ქაჯვორიანის "დავიდ ბეკ", 
უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, მხატვარი  რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 



15011 52 სმხ.თ 763 კ. სიმონოვის "მომკალი", უთარიღო,  
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
პრემიერა,  მხატვარი  რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15012 52 სმხ.თ 764 ფ. შილერის "ღალატი და 
სიყვარული", უთარიღო, თბილისის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15013 52 სმხ.თ 765 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 
უთარიღო, თბილისის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15014 52 სმხ.თ 766 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური", უთარიღო, თბილისის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15015 52 სმხ.თ 767                                                                                                                                                                              
ა. წერეთლის "კინტო",უთარიღო, 
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი მძიმე 

15016 52 სმხ.თ 768                                                                                                                                                                             
სეზონის რეპერტუარი, უთარიღო,  
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

15017 52 სმხ.თ 769 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", ა. 
წერეთლის "კინტო", უთარიღო,  
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15018 52 სმხ.თ 770 გ. სუნდუკიანის "ხათაბალა", 
უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი  რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი საშუალო 

15019 52 სმხ.თ 771 ა. აფინოგენოვის "მაშენკა", 
უთარიღო,  სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი  გ. აზიზიანი 

ქაღალდი საშუალო 

15020 52 სმხ.თ 772                                                                                                                                                                
სეზონის რეპერტუარი, უთარიღო,  
სახელმწიფო სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



15021 52 სმხ.თ 773 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", უთარიღო,  
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი  
რ. ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

15022 52 სმხ.თ 774 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 
უთარიღო, თბილისის სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, 
მხატვარი  მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა კ. სამხედრო 
ოლქის ოფიცერთა სახლში 

ქაღალდი მძიმე 

15023 52 სმხ.თ 775 ს. მთვარაძის "სურამის ციხე", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

15024 52 სმხ.თ 776 ს. კლდიაშვილის "გმირთა თაობა", 
უთარიღო, სახელმწიფო აკადემიური 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  გ. ჟურული, მხატვარი ზ. 
სიმონიანი 

ქაღალდი კარგი 

15025 52 სმხ.თ 777 გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 
უთერიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15026 52 სმხ.თ 778 გ. ქელბაქიანის "შესაფერი ჯილდო", 
უთერიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15027 52 სმხ.თ 779 მ. მეტერლინკის "მონა ვანა", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი. 
მხატვარი რ. ნალბანდინი 

ქაღალდი კარგი 

15028 52 სმხ.თ 780 არ. და აშ. პაპაიანების "დიდი 
სიყვარული", უთარიღო, 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15029 52 სმხ.თ 781 არ. და აშ. პაპაიანების "დიდი 
სიყვარული", უთარიღო, 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 



15030 52 სმხ.თ 782 არ. და აშ. პაპაიანების "დიდი 
სიყვარული", უთარიღო, 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15031 52 სმხ.თ 783 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა კ. 
მარჯანიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15032 52 სმხ.თ 784 ს. ავჩიანის "ქორ-ოღლი", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  დრამატულ თეარში 

ქაღალდი კარგი 

15033 52 სმხ.თ 785 უ. შექსპირის "ოტელო", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

15034 52 სმხ.თ 786 უ. შექსპირის "ოტელო", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15035 52 სმხ.თ 787 უ. შექსპირის "ოტელო", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი,  
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15036 52 სმხ.თ 788 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15037 52 სმხ.თ 789 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 

ქაღალდი საშუალო 



გრიბოედოვის სახელობის  
დრამატულ თეატრში 

15038 52 სმხ.თ 790 ა. შირვანზადეს "ავი სული", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ბეროიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ოფიცერთა 
სახლში 

ქაღალდი საშუალო 

15039 52 სმხ.თ 791 ნარ-დოს "მოკლული მტრედი", 
უთარიღო სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

15040 52 სმხ.თ 792 დ. დემირჭიანის "გულადი ნაზარი", 
უთარიღო, თბილისის მოზარდ 
მაყურებელთა სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
ვ. ელიბეგიანი, პრემიერა 

ქაღალდი   

15041 52 სმხ.თ 793 დ. დემირჭიანის "გულადი ნაზარი", 
უთარიღო, თბილისის მოზარდ 
მაყურებელთა სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
ვ. ელიბეგიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15042 52 სმხ.თ 794 დ. დემირჭიანის "გულადი ნაზარი", 
უთარიღო, თბილისის მოზარდ 
მაყურებელთა სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
ვ. ელიბეგიანი 

ქაღალდი კარგი 

15043 52 სმხ.თ 795 ჰ. პარონიანის "დიდად 
პატივცემული მათხოვრები", 
უთარიღო, თბილისის სომხური 
მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, 
რეჟისორი  ი. ვარძიგულიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15044 52 სმხ.თ 796 ჰ. პარონიანის "დიდად 
პატივცემული მათხოვრები", 
უთარიღო, თბილისის სომხური 
მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, 
რეჟისორი  ი. ვარძიგულიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15045 52 სმხ.თ 797 ჰ. პარონიანის "დიდად 
პატივცემული მათხოვრები", 
უთარიღო, თბილისის სომხური 
მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, 

ქაღალდი კარგი 



რეჟისორი  ი. ვარძიგულიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

15046 52 სმხ.თ 798 გ. ნახუცრიშვილის "პატარა 
მეომრები", უთარიღო, თბილისის 
მოზარდ მაყუტრბელთა სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
ვარძიგულიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15047 52 სმხ.თ 799 გ. ნახუცრიშვილის "პატარა 
მეომრები", უთარიღო, თბილისის 
მოზარდ მაყუტრბელთა სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
ვარძიგულიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15048 52 სმხ.თ 800 ე. შვარცის "თოვლის დედოფალი", 
უთარიღო, თბილისის სომხური 
მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15049 52 სმხ.თ 801 ე. შვარცის "თოვლის დედოფალი", 
უთარიღო, თბილისის სომხური 
მოზარდ მაყურებელთა თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. ფიდანიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15050 52 სმხ.თ 802 გ. ბერძენიშვილის "აჭარის მთებში", 
ს. მიხალკოვის "ტახტის მემკვიდრე 
და მათხოვარი", უთარიღო, მოზარდ 
მაყურებელთა სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
ვარძიგულიანი, ლ. ფიდანიანი, 
მხატვრები ზ. სიმონიანი, მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი მძიმე 

15051 52 სმხ.თ 803 გ. ბერძენიშვილის "ჩაძირული 
ოქრო", უთარიღო, თბილისის 
სომხური მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრი, რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

15052 52 სმხ.თ 804 გ. ბერძენიშვილის "ჩაძირული 
ოქრო", უთარიღო, თბილისის 
სომხური მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრი, რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



15053 52 სმხ.თ 805 ვ. არუთუნიანის "ანაიდ", უთარიღო, 
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ს. 
ქაფანაკიანი, მხატვარი მ. 
კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15054 52 სმხ.თ 806 ი. შტოკის "სახლი №5", უთარიღო, 
თბილისის სომხური მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრი, მხატვარი ვ. 
ელიბეგიანი 

ქაღალდი კარგი 

15055 52 სმხ.თ 807 პროკოფიევის "კრაზანა", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15056 52 სმხ.თ 808 ჰ. პარონიანის "აღმოსავლეთის 
დანტისტი", უთერიღო, სომხური 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15057 52 სმხ.თ 809 ბ. ლავრენევის "რღვევა", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. პ. ბუკიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15058 52 სმხ.თ 810 ნ. ზარიანის "შურისძიება", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკინანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი საშუალო 

15059 52 სმხ.თ 811 "ნორა", უთარიღო, სომხური 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ა. 
არმენიანი 

ქაღალდი კარგი 

15060 52 სმხ.თ 812 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15061 52 სმხ.თ 813 ე. გაჰათურის "თონდრა კელები", 
უთარიღო, სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. აბარიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15062 52 სმხ.თ 814 ჟ. მოლიერის "ეჭვით ავადმყოფი", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ა. ბურჯალიანი, 
მხატვარი გ. აზიზიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 



15063 52 სმხ.თ 815 ა. კორნეიჩუკის "პლატონ კრეჩეტი", 
უთარიღო, სახელმწიფო აკადემიური 
სომხური დრამატული თეატრი, 
რეჟისორი  ს. ქაფანაკიანი, მხატვარი 
ნ. კულეში, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15064 52 სმხ.თ 816 გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი", ნ. ზარიანის 
"წყაროსთან", უთარიღო, თბილისის 
სახელმწიფო სომხური დრამის 
თეატრი, წარმოდგენები გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

15065 52 სმხ.თ 817 ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება 
საქართველოში", უთარიღო, 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  თეატრში 

ქაღალდი საშუალო 

15066 52 სმხ.თ 818 ზ. ანტონოვის "მზის დაბნელება 
საქართველოში", უთარიღო, 
თბილისის სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15067 52 სმხ.თ 819 ა. ბარსეღიანის "კრვაწაღიკ", 
უთარიღო, თბილისის სომხური 
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15068 52 სმხ.თ 820 ა. პარონიანის "ძია ბაღდასარი", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15069 52 სმხ.თ 821 ა. ოსტროვსკის "რისხვა", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ა. გრიგორიანი, მხატვარი 
რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15070 52 სმხ.თ 822 უ. შექსპირის "ჰამლეტი", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო დრამატულ თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15071 52 სმხ.თ 823 მ. მრევლიშვილის "ზვავი", 
უთარიღო, სომხური დრამის  
სახელმწიფო თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი დ. თავაძე, 
წარმოდგენა გაიმართა ა. 

ქაღალდი კარგი 



გრიბოედოვის სახელობის  
სახელმწიფო დრამატულ თეატრში  

15072 52 სმხ.თ 824 ა. ქაჯვოიანის და ბ. ნერსესიანის 
"აღასი", უთარიღო, სომხური 
სახელმწიფო დრამის თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდინი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  სახელმწიფო 
დრამატულ თეატრში  

ქაღალდი კარგი 

15073 52 სმხ.თ 825 ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15074 52 სმხ.თ 826 ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, 
სომხური სახელმწიფო თეატრი, 
რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა ა. გრიბოედოვის 
სახელობის  თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15075 52 სმხ.თ 827 ს. ავჩიანის "საიათნოვა", უთარიღო, 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
საიათნოვას გარდაცვალების 160 
წლისთავის არშანიშნავი საღამო 

ქაღალდი კარგი 

15076 52 სმხ.თ 828   "საიათნოვა", ბ. ნერსესიანის და ჰ. 
უმიკიანის მუსიკალური მონტაჟი. 
უთარიღო, სახელმწიფო სომხური 
თეატრი. დირიჟორი გ. შაჰბაღიანი 

ქაღალდი კარგი 

15077 52 სმხ.თ 829 ე. ბაჰათურის "თონ დრაკეციკ", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი. ა. 
აბარიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15078 52 სმხ.თ 830 დ. გოუს და ა. დიუსოს "ღრმა 
ფესვები", უთარიღო, სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ლ. 
ფიდანიანი, მხატვარი რ. ნ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15079 52 სმხ.თ 831 ბ. სეირანიანის "ბალადა 
შაუმიანზე", უთარიღო, თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი რ. 

ქაღალდი კარგი 



ნალბანდიანი, წარმოდგენა 
გაიმართა რკინიგზელთა სახლში 

15080 52 სმხ.თ 832 უ. შექსპირის "ოტელო", მ. 
ლერმონტოვის "მასკარადი", ა. 
ტოკაევის "სასიძოები", ნ. გოგოლის 
"ქორწინება", ა. იუჟინ-
სუმბათაშვილის "ღალატი", ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15081 52 სმხ.თ 833 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15082 52 სმხ.თ 834 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოსგენა 
გაიმართა ოფიცერთა სახლში 

ქაღალდი კარგი 

15083 52 სმხ.თ 835 ა. შირვანზადეს "ნამუსი", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი რ. 
ნალბანდიანი, წარმოსგენა 
გაიმართა ვ. აბაშიძის სახ. 
მუსიკალური კომედიის თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15084 52 სმხ.თ 836 გ. სუნდუკიანის "ძველი 
ვოდევილები", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟ 
და მხატვარი მ. გრიგორიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა ვ. აბაშიძის 
სახ. მუსიკალური კომედიის 
თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15085 52 სმხ.თ 837 გ. სუნდუკიანის "ძველი 
ვოდევილები", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, რეჟ 
და მხატვარი მ. გრიგორიანი, 
წარმოდგენა გაიმართა 
რკინიგზელთა კულტურის სახლში 

ქაღალდი კარგი 



15086 52 სმხ.თ 838 ა. პაპაიანი  "უმადური სიძე" ა. 
შირვანზადეს "ნამუს". უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
წარმოდგენა გაიმართა ოფიცერთა 
სახლში 

ქაღალდი კარგი 

15087 52 სმხ.თ 839 ჩ. იატმატოვის "ჩემო ალვის ხეო..!", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი, 
პრემიერა, წარმოდგენა გაიმართა ვ. 
აბაშიძის სახ. მუსიკალური 
კომედიის თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15088 52 სმხ.თ 840 ა. ბაიანდურიანის "შემოდგომის 
საღამო", უთარიღო, თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ბაიანდურიანი, მხატვარი ა. 
ათოიანი 

ქაღალდი კარგი 

15089 52 სმხ.თ 841 ნარ-დოს "მოკლული მტრედი", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ბაიანდურიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი 

ქაღალდი საშუალო 

15090 52 სმხ.თ 842 კ. მონიეს "ბლეზი", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ლ. უზუნიანი, მხატვარი 
შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15091 52 სმხ.თ 843 ა. ცაგარელის "აურზაური 
ავლაბარში", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი,  
რეჟისორი  რ. მანუკიანი, მხატვარი 
შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15092 52 სმხ.თ 844 უ. შექსპირის "მეთორმეტე ღამე", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15093 52 სმხ.თ 845 მ. ბარათაშვილის "ფიქრები 
სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 



15094 52 სმხ.თ 846 შ. დადიანის "ნაპერწკლიდან", 
უთარიღო, სახელმწიფო სომხური 
დრამის თეატრი, რეჟისორი  ა. 
აბარიანი, მხატვარი ზ. სიმონიანი 

ქაღალდი კარგი 

15095 52 სმხ.თ 847 გ. ტერ-გრიგორიანის "ოჰ, ნერვებო, 
ნერვებო", კ. გოლდონის "ვენეციელი 
ტყუპები", უთარიღო, თბილისის ს. 
შაუმიანის სახელობის სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, წარმოდგენები 
გაიმართა პლეხანოვის სახ. 
კულტურის სახლში 

ქაღალდი კარგი 

15096 52 სმხ.თ 848 ა. პაპაიანის "შეუპოვარი 
ქალიშვილი", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ი. ხუროშვილი 

ქაღალდი კარგი 

15097 52 სმხ.თ 849 ა. პაპაიანის "შეუპოვარი 
ქალიშვილი", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ი. ხუროშვილი 

ქაღალდი კარგი 

15098 52 სმხ.თ 850 ა. პაპაიანის "შეუპოვარი 
ქალიშვილი", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი ი. ხუროშვილი 

ქაღალდი კარგი 

15099 52 სმხ.თ 851 ჯ. პატრიკის "ეს შეშლილი ქვეყანა", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 
ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15100 52 სმხ.თ 852 ჯ. პატრიკის "ეს შეშლილი ქვეყანა", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 
ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15101 52 სმხ.თ 853 ჯ. პატრიკის "ეს შეშლილი ქვეყანა", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  რ. 
ჩალთიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 



15102 52 სმხ.თ 854 "საახალწლო წარმოდგენა", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი 

ქაღალდი კარგი 

15103 52 სმხ.თ 855 ა. კოთიკიანის "მზითვიანი 
საპატარძლო", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უვიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მიანსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15104 52 სმხ.თ 856 ა. კოთიკიანის "მზითვიანი 
საპატარძლო", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უვიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მიანსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

15105 52 სმხ.თ 857 "შენ გიმღერი ჩემო სამშობლო", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ჰ. 
უმიკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15106 52 სმხ.თ 858 მ. ბარათაშვილის "ფიქრები 
სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15107 52 სმხ.თ 859 ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინაისნი 

ქაღალდი მძიმე 

15108 52 სმხ.თ 860 ა. ბარსეღიანის "კამო", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, მხატვარი შ. 
ტერ-მინაისნი 

ქაღალდი კარგი 

15109 52 სმხ.თ 861 ბ. სეირანიანის "სამველი", ს. 
ვურღუნის "ვაგიფი", უთარიღო, 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური თეატრი, 
რეპერტუარი 

ქაღალდი კარგი 



15110 52 სმხ.თ 862 ე. რანეტი. "კრიმინალური ტანგო"-Э. 
Ранет "криминальное танго", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, რეჟისორი  ჰ. უმიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15111 52 სმხ.თ 863 ო. ბალზაკის "დედინაცვალი", 
უთარიღო, თბილისის ს. შაუმიანის 
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
თეატრი, წარმოდგენა გაიმართა ა. 
გრიბოედოვის სახელობის  თეატრში 

ქაღალდი კარგი 

15112 52 სმხ.თ 864 ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15113 52 სმხ.თ 865 ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15114 52 სმხ.თ 866 ნ. ზარიანის "საცდელი მინდორი", 
უთარიღო, სომხური სახელმწიფო 
თეატრი, რეჟისორი  ფ. ბჟიკიანი, 
მხატვარი რ. ნალბანდიანი 

ქაღალდი კარგი 

15115 52 სმხ.თ 867 მ. ბარათაშვილის "ფიქრები 
სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ჩალთიკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15116 52 სმხ.თ 868 მ. ბარათაშვილის "ფიქრები 
სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15117 52 სმხ.თ 869 მ. ბარათაშვილის "ფიქრები 
სიყვარულზე", უთარიღო, თბილისის 
ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15118     870 ზ. ანტონოვის "მე მინდა კნეინა 
გავხდე". უთარიღო [1970], 
თბილისის ს. შაუმიანის სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრის წარმოდგენა   
მუსკომედიის თეატრის შენობაში. 

ქაღალდი   



რეჟისორი  მ გიჟიმყრელი. მხატვარი 
კ. კუკულაძე 

15119 52 სმხ.თ 871 ჰ. თუმანიანის ზღაპრის მიხედვით 
"მეფე ჩახ-ჩახი", უთარიღო, 
თბილისის პეტროს ადამიანის  
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
ჩულაკიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15120 52 სმხ.თ 872 ა. ცაგარელის და ქ. ბახუთაშვილის 
"ძველი ვოდევილები", უთარიღო, 
თბილისის პეტროს ადამიანის  
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  ვ. 
გოძიაშვილი, მხატვარი ა. სანოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15121 52 სმხ.თ 873 ა. ბაიანდურიანის "გვიანი 
შემოდგომა", უთარიღო,თბილისის 
პეტროს ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ა. 
ბაიანდურიანი, მხატვარი ა. 
ათონიანი 

ქაღალდი კარგი 

15122 52 სმხ.თ 874 გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი", უთარიღო,თბილისის 
პეტროს ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. მანუკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15123 52 სმხ.თ 875 გ. სუნდუკიანის "კიდევ ერთი 
მსხვერპლი", უთარიღო,თბილისის 
პეტროს ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. მანუკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15124 52 სმხ.თ 876 ა. ჩეხოვი. "იუბილე"-А. Чехов 
"юбилей", უთარიღო, თბილისის 
პეტროს ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. მატიაშვილი, 
მხატვარი ე.დონცოვა 

ქაღალდი კარგი 

15125 52 სმხ.თ 877 ესქილესის "ორესტია", 
უთარიღო,თბილისის პეტროს 
ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 

ქაღალდი კარგი 



თეატრი, რეჟისორი  რ. მანუკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

15126 52 სმხ.თ 878 რ. ერისთავის "ჯერ დაიხოცნენ მერე 
იქორწინეს", უთარიღო, თბილისის 
პეტროს ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  ლ. უზუნიანი 

ქაღალდი კარგი 

15127 52 სმხ.თ 879 ჟ. ჰარუთუნიანის "შენი უკანასკნელი 
თავშესაფარი", უთარიღო, 
თბილისის პეტროს ადამიანის  
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15128 52 სმხ.თ 880 ა. მოვსისიანის "ახალი წლის 
ზღაპარი", უთარიღო, თბილისის 
პეტროს ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. ჰაკოფიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15129 52 სმხ.თ 881 ა. ცაგარელის "აურზაური 
ავლაბარში", უთარიღო, თბილისის 
პეტროს ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი,  რეჟისორი  რ. მანუკიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი 

ქაღალდი კარგი 

15130 52 სმხ.თ 882 მ. ბერაძის "განსხვავებული ბინა", 
უთარიღო, თბილისის პეტროს 
ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  მ. გრიგორიანი, 
მხატვარი შ. ტერ-მინასიანი, 
პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15131 52 სმხ.თ 883 ა. აღასიანის "გადავარჩინოთ ჩვენი 
სულები", უთარიღო, თბილისის 
პეტროს ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი  რ. მატიაშვილი, 
მხატვარი ე. დონცოვა. პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15132 52 სმხ.თ 884 პ. ზეითუნციანის "სოღომონ 
თეჰლერიანი", უთარიღო, 
თბილისის პეტროს ადამიანის  
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი 

ქაღალდი კარგი 



15133 52 სმხ.თ 885 პ. ზეითუნციანის "სოღომონ 
თეჰლერიანი", უთარიღო, 
თბილისის პეტროს ადამიანის  
სახელობის სახელმწიფო სომხური 
დრამატული თეატრი, რეჟისორი  მ. 
გრიგორიანი, მხატვარი შ. ტერ-
მინასიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15134 52 სმხ.თ 886 ჟ. კოკტოს "ხმა ადამიანისა", 
უთარიღო, თბილისის პეტროს 
ადამიანის  სახელობის 
სახელმწიფო სომხური დრამატული 
თეატრი, რეჟისორი   და მხატვარი ს. 
სტეფანიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15135 52 სმხ.თ 887 სეზონის რეპერტუარი 1937 - 1938 
წ.წ. თბილისის მოზარდ 
მაყურებელთა სახელმწიფო 
სომხური თეატრი, რეჟისორი ს. 
ქაფანაკიანი, მხატვრები: ზ. 
სიმონიანი, ნ. კულეში, ჰ. 
მელიქსეთიანი 

ქაღალდი საშუალო 

15136 52 სმხ.თ 888  სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 
წ.წ. მოზარდ მაყურებელთა 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

15137 52 სმხ.თ 889  სეზონის რეპერტუარი, 1940 - 1941 
წ.წ. მოზარდ მაყურებელთა 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

15138 52 სმხ.თ 890 სეზონის რეპერტუარი, 1941 წ. 
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15139 52 სმხ.თ 891 სეზონის რეპერტუარი, 1941 წ. 
თბილისის მოზარდ მაყურებელთა 
სომხური თეატრი 

ქაღალდი კარგი 

15140 52 სმხ.თ 892 ბრუშტენის "გაგრძელება იქნება", 
1941 - 1942 წ.წ. თბილისის მოზარდ 
მაყურებელთა სომხური თეატრი, 
რეჟისორი ჰ. ვარძიგულიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი საშუალო 

15141 52 სმხ.თ 893 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 
მოზარდ მაყურებელთა სომხური 
თეატრი, რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, 
მხატვარი ლ. კრუტიკოვი 

ქაღალდი კარგი 



15142 52 სმხ.თ 894 კ. გოლდონის "ორი ბატონის 
მსახური", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 
მოზარდ მაყურებელთა სომხური 
თეატრი, რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, 
მხატვარი ლ. კრუტიკოვი 

ქაღალდი კარგი 

15143 52 სმხ.თ 895 ვ. არუთინიანის "ანაჰიტ", 1941 - 1942 
წ.წ. თბილისის მოზარდ 
მაყურებელთა სომხური თეატრი, 
რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, მხატვარი 
მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15144 52 სმხ.თ 896 ა. ვოლრადის "ძველ ინგლისში", 
1941 - 1942 წ.წ. თბილისის მოზარდ 
მაყურებელთა სომხური თეატრი, 
რეჟისორი ჰ. ვარძიგულიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15145 52 სმხ.თ 897 ა. ფურმანოვას და ს. ლუნინის 
"ჩაპაევი", 1941 - 1942 წ.წ. თბილისის 
მოზარდ მაყურებელთა სომხური 
თეატრი, რეჟისორი ს. ქაფანაკიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი 

ქაღალდი კარგი 

15146 52 სმხ.თ 898 მალიარევსკის "ბედნიერება", 1941 - 
1942 წ.წ. თბილისის მოზარდ 
მაყურებელთა სომხური თეატრი, 
რეჟისორი ჰ. ვარძიგულიანი, 
მხატვარი მ. კირაკოსიანი, პრემიერა 

ქაღალდი კარგი 

15147 52 სმხ.თ 899 "შეხვედრა სიბნელეში", 1944 - 1945 
წ.წ. სომხური მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

15148 52 სმხ.თ 900 "სურამის ციხე", "ხათაბალა",  1944 - 
1945 წ.წ. სომხური მოზარდ 
მაყურებელთა თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

15149 52 სმხ.თ 901 "სურამის ციხე", "შეხვედრა 
სიბნელეში", "ჩახ-ჩახ მეფე", 
"ხათაბალა",  1944 - 1945 წ.წ. 
სომხური მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრი 

ქაღალდი საშუალო 

 


