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თამარ წულუკიძე

ცნობილი ქართველი მსახიობი თამარ წულუკიძე დაიბადა თბილისში, 1903 წელს. სწავლობდა ტფი-
ლისის ქალთა მე-2 გიმნაზიაში. 1912 წლიდან ოჯახი საცხოვრებლად ბაქოში გადავიდა და თამარმა სწა-
ვლა განაგრძო ჯერ ტუშოვის კერძო გიმნაზიაში, შემდეგ კი ქალთა მე-3 გიმნაზიაში. 

ექვსი წლის შემდეგ ოჯახი ტფილისში დაბრუნდა და სწავლა განაგრძო ქალთა მე-2 გიმნაზიაში. 
პარალელურად, 1919-1921 წლებში მონაწილეობდა ალექსანდრე სუმბათაშვილ-იუჟინის სახელობის მო-
სწავლეთა დრამატულ წრეში და მეცადინეობდა ეკატერინა სატინას სტუდიაში, სადაც მხატვრული კი-
თხვის ოსტატობას ეუფლებოდა. 

1921 წელს, გიმნაზიის დაამთავრების შემდეგ,  თამარ წულუკიძემ სწავლა განაგრძო თეატრალურ 
ინსტიტუტში. 

1924-1936 წლებში მუშაობდა შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. აქ 
მან არაერთი დასამახსოვრებელი როლი განასახიერა: ლატავრა (სანდრო შანშიაშვილის „ლატავრა”), პი-
რიმზე (იოსებ გედევანიშვილის „სინათლე”), მზეთამზე (კოტე მარჯანიშვილის პანტომიმა „მზეთამზე”), 
ოფელია (უილიამ შექსპირის „ჰამლეტი”), ილტანი (ა. გლებოვის – ანატოლი გლებოვიჩ კოტელნიკო-
ვის „ზაგმუკი”), ლია კომპასი (ვალტერ ჰაზენკლევერის „საქმის კაცი”), ქსენია (ბორის ლავრენიოვის 
„რღვევა”), ქალიშვილი (გ. ვენეციანოვის „ჯუმა მაშიდი”), ვერა ანდრეევნა (ა. იალცევის „ღვარძლი”), 
მაშა (ვლადიმირ კირშონის „ქართა ქალაქი”), ლამარა (გრიგოლ რობაქიძის „ლამარა”), ამალია (ფრიდრიხ 
შილერის „ინ-ტირანოს” – „ყაჩაღები”), დარიკო (გრიგოლ ბუხნიკაშვილის „ნაბიჭვარი” ვასილი შკვარკი-
ნის „სხვისი ბავშვის” მიხედვით). 

თამარ წულუკიძემ ქართულ კინოშიც ითამაშა. განასახიერა ერთ-ერთი როლი რევაზ ჩხეიძის ფი-
ლმში „ჩვენი ეზო” და მარიამის როლი ნიკოლოზ სანიშვილის ფილმში „ქალის ტვირთი”.

1936 წელს, მეუღლესთან, რეჟისორ სანდრო ახმეტელთან ერთად მოსკოვში სამუშაოდ გადასვლის 
შემდეგ მიიწვიეს მოსკოვის მოსსოვეტის სახელობის სახელმწიფო თეატრში, სადაც 1936-1937 წლების 
სეზონისთვის ემზადებოდა. სამწუხაროდ, თამარ წულუკიძისა და სანდრო ახმეტელის წყვილი საბჭოთა 
რეპრესიების მსხვერპლი აღმოჩნდა. 

1937 წელს სანდრო ახმეტელი დახვრიტეს, ხოლო თამარ წულუკიძე ათი წლით გადაასახლეს. მათი 
რეაბილიტაცია 1956 წლის 11 თებერვალს საბჭოთა კავშირის უმაღლესი სასამართლოს სამხედრო კო-
ლეგიის მიერ მოხდა.

1943-1946 წლებში თამარ წულუკიძე კომის ასსრ თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელია (რომელიც 
მისი ორგანიზებითვე შეიქმნა), 1946-1947 წლებში კი ნიჭიერი ხელოვანი კომის ასსრ ფილარმონიის მსა-
ხიობი და დამდგმელი რეჟისორია. 

1947 წელს თამარ წულუკიძის ინიციატივით შეიქმნა სიქტივკარის კულტურის სახლის თოჯინების 
თეატრი, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელიც თავადვე იყო (აქ მსახიობმა წარმატებით განახორცი-
ელა: ნინა გერნეტის „Подарок” („საჩუქარი”), „Лесной театр или концерт на полянке” („ტყის თეატრი, 
ანუ კონცერტი მდელოზე”), „Гусетнок” („ბატის ჭუკი”), ს. პრეობრაჟენსკის „Богатырь гора” („გოლიათი 
მთა”), ლინკევიჩის „Витязи русской земли” („რუსული მიწის რაინდები”), მატვეევის „Волшебная галоша” 
(„ჯადოსნური კალოში”). 

1948-1950 წლებში ქართველი მსახიობი კურსკის საოლქო თოჯინების თეატრის რეჟისორია. 1951-
1954 წლებში კი იგი კრასნოიარსკის მხარის დაბა აბანის თოჯინების თეატრში თვითმოქმედ წრეს ხელ-
მძღვანელობს. 
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თამარ წულუკიძე 1955 წლის 1 სექტემბრიდან 1959 წლის 2 თებერვლამდე შ. რუსთაველის სახელო-
ბის თეატრის მსახიობია, სადაც შეასრულა: მარია ულიანოვა (ი. პოპოვის „ოჯახი”), ივლიტა (ვიქტორ გა-
ბისკირიას „გურიის მთები დაუთოვია”). პარალელურად კითხულობდა თოჯინების თეატრის ისტორიის 
კურსს თბილისის კულტსაგანმანათლებლო სასწავლებელში. 1958 წელს მონაწილეობდა მოსკოვში გამა-
რთულ ქართული ლიტერატურისა და ხელოვნების დეკადაში. 

1959 წლიდან მსახიობი პერიოდულად ცხოვრობდა მინსკსა და თბილისში, ვინაიდან მან, ჯერ კიდევ 
გადასახლებაში იქორწინა ბელორუს მწერალ ალექსანდრ (ალეს) პალჩევსკიზე. 

1956 წლიდან თამარ წულუკიძე ეწევა ლიტერატურულ მოღვაწეობას. ავტორია წიგნების: 
„Кукольный театр в школе” („თოჯინების თეატრი სკოლაში”, მინსკი, 1957), „თვითმოქმედი თოჯინების 
თეატრი” (თბილისი, 1959), „Когда поднимается занавес” („ფარდის ახდისას”, მინსკი, 1963), ნარკვევე-
ბის კრებული „Голубой факел” („ცისფერი ჩირაღდანი”, მინსკი. 1965), „Всего одна жизнь” („მხოლოდ 
ერთი სიცოცხლე”, თბილისი, 1983). თბილისსა და მინსკში გამომავალ ჟურნალ-გაზეთებში აქვეყნებდა 
ნარკვევებს, საბავშვო პიესებს, მოთხრობებს, სტატიებსა და რეცენზიებს. მისი რამდენიმე საბავშვო 
პიესა დაიბეჭდა პრესაში და გადაიცა რადიოთი. თამარ წულუკიძემ ბელორუსიულ ენაზე თარგმნა და 
გამოაქვეყნა ქართველ მწერალთა: ანა ხახუტაშვილის, მაყვალა მრევლიშვილის, გრიგოლ ჩიქოვანის, 
არჩილ სულაკაურის, სერგო კლდიაშვილის, სერგი ჭილაიას, რევაზ ჯაფარიძის, რეზო ინანიშვილის, ლე-
ვან გოთუას ნაწარმოებები. ბელორუსიულ ენაზე გამოსცა ქართველ მწერალთა მოთხრობების კრებული 
„მთის ჩანჩქერი”, თინა დონჯაშვილის რომანი „ალაზანზე” (მინსკი, 1959), ქართულ ენაზე გამოსცა „ბე-
ლორუსიული მოთხრობები” (თბილისი. 1962).

1934 წელს თამარ წულუკიძეს მიენიჭა საქართველოს დამსახურებული არტისტის წოდება, ხოლო 
1958 წელს დაჯილდოვდა საპატიო ნიშნის ორდენით, იყო ბელორუსიის მწერალთა კავშირის წევრი 
(1967).

თამარ წულუკიძე გარდაიცვალა 1991 წელს. დაკრძალულია თბილისში, ვაკის სასაფლაოზე.
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თამარ წულუკიძის პირადი საარქივო ფონდი

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

პირადობის დამადასტურებელი საბუთები

1. თამარ წულუკიძის შვილის სანდრო (სანდი) ახმეტელის დაბადების მოწმობა.
 1931 წ. 1 დეკემბერი. ტფილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

2. თამარ წულუკიძის კომის ასსრ თოჯინების თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად მუშაობის 
მოწმობა.

 1946 წ. 14 ნოემბერი. სიქტივკარი. ნაბეჭდი. შტამპდასმული. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს კომის 
ასსრ ხელოვნების საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ს. პოპოვა. რუსულ ენაზე. 1 ც.

3. თამარ წულუკიძის საქართველოს თეატრალური საზოგადოების საწევრო ბილეთი.
 1956 წ. ივნისი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. 1 ც.

4. თამარ წულუკიძის ურთიერთდამხმარე სალაროს წევრობის მოწმობა.
 1956 წ. 1 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

5.  თამარ წულუკიძის პროფკავშირის ბილეთი.
 1957 წ. 25 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. ქართულ და 

რუსულ ენებზე. 1 ც.

6.  თამარ წულუკიძის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მსახიობის 
მოწმობა.

 1958 წ. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 
1 ც.

7.  თამარ წულუკიძის პროფკავშირის სააღრიცხვო ბარათი.
 1958 წ. 25 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც.

მოწმობები და დიპლომები

8.  თამარ წულუკიძის – ბაქოს მე-3 ქალთა გიმნაზიის IV-ბ კლასის მოსწავლის ნიშნების უწყისი.
 1916-1917 სასწავლო წელი. ბაქო. სტამბური. ხელნაწერი. წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.

9.  თამარ წულუკიძის თეატრალური ინსტიტუტის დამთავრების მოწმობა.
 1924 წ. 30 ივნისი. ტფილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: აკ. ფაღავა, ნ. შიუკა-

შვილი. 2 გვ. 
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10.  თამარ წულუკიძის კრასნოიარსკის მხარეში ბინადრობის მოწმობა.
 1952 წ. 16 მაისი. დაბა აბანი (კრასნოიარსკის მხარე). სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდა-

სმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.

11.  თამარ წულუკიძის თეატრალური ინსტიტუტის დამთავრების მოწმობა.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: აკ. ფაღავა, შ. ღამბაშიძე, გ. მიქე-

ლაძე, ი. ზაალიშვილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

შრომის წიგნაკები 

12. თამარ წულუკიძის შრომის წიგნაკი.
 1949 წ. 29 დეკემბერი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

13. თამარ წულუკიძის შრომის წიგნაკი.
 1956 წ. 8 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 

1 ც. 

14.  თამარ წულუკიძის შრომის წიგნაკი.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

15.  თამარ წულუკიძის შრომის წიგნაკი.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

ცნობარი და კადრების აღრიცხვის ფურცლები 

16.  თამარ წულუკიძის სათეატრო მუზეუმის ცნობარი.
 1956 წ. 20 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

17.  თამარ წულუკიძის კადრების პირადი აღრიცხვის ფურცელი.
 1958 წ. 28 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

18.  თამარ წულუკიძის სათეატრო მუზეუმის ცნობარი.
 1965 წ. 2 ივლისი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

ავტობიოგრაფიები

19.  თამარ წულუკიძის ავტობიოგრაფია.
 1956 წ. 3 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 11 გვ. 

20.  თამარ წულუკიძის ავტობიოგრაფია.
 1956 წ. 4 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 12 გვ. 

21.  თამარ წულუკიძის ავტობიოგრაფია.
 1958 წ. 31 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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22.  თამარ წულუკიძის ავტობიოგრაფია.

 1959 წ. 1 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 2 ეგზ.

დახასიათებები 

23.  თამარ წულუკიძის დახასიათება.

 1947 წ. 4 ოქტომბერი. სიქტივკარი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კომის ასსრ ხელოვნების საქმეთა სამ-

მართველოს უფროსის მოადგილე ა. ტროშევი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

24.  თამარ წულუკიძის დახასიათება.

 1947 წ. 4 ოქტომბერი.  სიქტივკარი. ნაბეჭდი.  ბეჭედდასმული. ხელს აწერს კომის ასსრ ხელოვნე-

ბის საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილე ა. კოსტრომინი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ.

25.  თამარ წულუკიძის დახასიათება.

 1948 წ. 5 აპრილი. სიქტივკარი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კომის ასსრ ხელოვნების საქმეთა სამმა-

რთველოს უფროსის მოადგილე ა. ტროშევი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

26.  თამარ წულუკიძის დახასიათება.

 1959 წ. 3 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. ასლი. 1 გვ. 2 ეგზ. 

ბრძანებები და დადგენილებები

27.  კომის ასსრ-ის ფილარმონიის დირექტორის მ/შ ა. გაბოვის ბრძანებას თამარ წულუკიძის დამ-

დგმელ რეჟისორად მიღებასთან დაკავშირებით.

 1946 წ. 5 ოქტომბერი. სიქტივკარი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

28.  კომის ასსრ ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის ა. ტროშევის ბრძანება 

საკუთარი განცხადების საფუძველზე თ. წულუკიძის თოჯინების თეატრის ხელმძღვანელობიდან 

განთავისუფლებასთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 10 აპრილი. სიქტივკარი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

29.  ამონაწერი შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დირექტორის პ. კანდელაკის ბრძანებიდან თ. 

წულუკიძის შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის მსახიობის შტატში ჩარიცხვასთან დაკავშირე-

ბით.

 1955 წ. 31 აგვისტო. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ასლი. 1 გვ. 

30.  თბილისის კალინინის რაიონის (ყოფილი. საბჭოთა პერიოდში) სასამართლოს დადგენილება თა-

მარ წულუკიძისა და სანდრო  ახმეტელის ქორწინების იურიდიულ ფაქტად დადასტურებასთან 

დაკავშირებით.

 1956 წ. 30 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს მოსამართლე ალ. კოხრე-

იძე. 2 გვ. 2 ეგზ. 
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31.  შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დირექტორის დ. ანთაძის ბრძანება თ. წულუკიძის პირადი 
განცხადების საფუძველზე შ. რუსთაველის სახელობის თეატრიდან განთავისუფლებასა და საპა-
ტიო წევრად დატოვებასთან დაკავშირებით.

 1959 წ. 2 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ასლი. 1 გვ. 

ცნობები და უწყებები

32.  ცნობა სანდრო ახმეტელის ხელფასიდან მისი შვილის, ჯუანშერ ახმეტელისთვის ალიმენტის გა-
დახდასთან დაკავშირებით.

 1935 წ. 1 დეკემბერი. ტფილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ასლი. 1 გვ. 

33.  საქართველოს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ცნობა ვარვარა წულუკიძისადმი, მისი 
ქალიშვილის თამარ წულუკიძის დაპატიმრების დროს ჩამორთმეული ნივთების დაბრუნებასთან 
დაკავშირებით.

 1938 წ. 21 ნოემბერი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს შინსახკომის მე-8 
განყოფილების უფროსის მოადგილე ქათამაძე. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

34.  ცნობა კომის ასსრ-ის თოჯინების თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად თ. წულუკიძის 1947-
1948 წლებში მუშაობასთან დაკავშირებით.

 1948 წ. 6 აპრილი. სიქტივკარი. შტამპ და ბეჭედდასმული. ნაბეჭდი. ხელს აწერს კომის ასსრ 
ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილე ა. ტროშევი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

35.  სსრკ პროკურატურის ცნობა ვარვარა წულუკიძისადმი, მისი ქალიშვილის თ. წულუკიძის საქმის 
კურსკის საოლქო პროკურატურაში შესამოწმებლად გადაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 15 ნოემბერი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს სპეცსაქმეთა გა-
ნყოფილების პროკურორი შახმატოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

36.  სსრკ პროკურატურის ცნობა ვარვარა წულუკიძისადმი, მისი ქალიშვილის თ. წულუკიძის საქმის 
გადამოწმებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 30 ნოემბერი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს სპეცსაქმეების 
განყოფილების პროკურორი შახმატოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

37.  სსრკ სამხედრო პროკურატურის ცნობა ვარვარა წულუკიძისადმი, მისი ქალიშვილის თ. წულუკი-
ძის საქმის სამხედრო პროკურატურის მიერ შემოწმებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 12 დეკემბერი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს შსს ჯარების სამხედრო პროკუ-
რორი კუზნეცოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

38.  სსრკ სამხედრო პროკურატურის ცნობა ვარვარა წულუკიძისადმი, მისი ქალიშვილის თ. წულუკი-
ძის საქმის გადამოწმებაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 22 მარტი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს შსს ჯარების სამხედრო პროკურორის 
თანაშემწე ლენოვ-კრასკო. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

39.  ცნობა თ. წულუკიძის აბანის რაიონული კულტურის სახლის თოჯინების თეატრის სამხატვრო 
ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 25 აგვისტო. ნაბეჭდი. ხელს აწერს აბანის კულტურის სახლის დირექტორი ა. არგამო-
ნოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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40.  სსრკ-ის მთავარი სამხედრო პროკურატურის ცნობა თამარ წულუკიძე-ახმეტელისადმი, მისი საქ-
მის მიღებასა და გადამოწმებასთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 5 აგვისტო. მოსკოვი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს მთავარი სამხედრო პრო-
კურატურის სამხედრო პროკურორი დოლნენკო. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

41.  სსრკ-ის მთავარი სამხედრო პროკურატურის ცნობა თ. წულუკიძე-ახმეტელისადმი, მისი განცხა-
დების მიღების შესახებ, ს. ახმეტელის საქმესთან დაკავშირებით.

 1954 წ. 3 დეკემბერი. მოსკოვი. ბლანკი. ხელნაწერი. ფანქარი. ხელს აწერს მთავარი სამხედრო 
პროკურატურის სამხედრო პროკურორი დოლნენკო. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

42.  ცნობა თ. წულუკიძის მიერ კრასნოიარსკის მხარის დაბა აბანის რაიონული კულტურის სახლის 
თოჯინების წრის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით 1951-1954 წლებში.

 1954 წ. 20 ნოემბერი. აბანი. შტამპდასმული. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს აბანის კულტურის 
სახლის დირექტორი ა. ნოსოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

43.  სსრკ-ის მთავარი სამხედრო პროკურატურის ცნობა თ. წულუკიძისა და ს. ახმეტელის რეაბილი-
ტაციასთან დაკავშირებით.

 1956 წ. 15 თებერვალი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს მთავარი სამხედრო პროკურორი 
აგაბეკოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

44.  სსრკ-ის მთავარი სამხედრო პროკურატურის ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის პროკურორის 
ცნობა საქართველოს სათეატრო მუზეუმის დირექტორის გრიგოლ ბუხნიკაშვილისადმი, ალექსა-
ნდრე ახმეტელის, პლატონ კორიშელის, ელენე ლორთქიფანიძის, ია ქანთარიას, ივანე ლაღიძის, 
თამარ წულუკიძის, ბუჟუჟა (ელიზავეტა) შავიშვილის, ნინა ღვინიაშვილის რეაბილიტაციასთან 
დაკავშირებით.

 1956 წ. 29 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

45.  სსრკ-ის უმაღლესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის ცნობა დანაშაულის არარსებობის გამო, 
თამარ წულუკიძე-ახმეტელის საქმის დახურვასთან დაკავშირებით.

 1956 წ. 28 მარტი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს სსრკ-ის უმაღლესი 
სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის თავმჯდომარე ა. ჩეპცოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ.

46.  სსრკ-ის უშიშროების კომიტეტის ცნობა ს. ახმეტელის დაპატიმრების თარიღთან და მისი მოსკო-
ვის მწვანე თეატრში მუშაობასთან დაკავშირებით.

 1956 წ. 10 ივლისი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს უშიშროების კომი-
ტეტის განყოფილების გამგე ნ. მალიკოვი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

47.  საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოქტომბრის რევოლუციის ცენტრალური სა-
ხელმწიფო არქივის ცნობა თ. წულუკიძისთვის 1934 წლის 25 მარტს რესპუბლიკის დამსახურე-
ბული არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 7 ოქტომბერი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერენ: არქივის უფრო-
სის მოადგილე – ლ. უკლება, სააღრიცხვო განყოფილების უფროსი – მელიქაძე. რუსულ ენაზე. 1 
გვ. 2 ეგზ.

48.  საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის უწყება  თ. წულუკიძისადმი, მისი ცკ-ში გამოცხადე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1961 წ. 6 ივნისი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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მიმართვები

49.  სსრ კავშირის „რაბისის” („РАБотники ИСкусства” – ხელოვნების მუშაკთა) ცენტრალური კომი-
ტეტის მმართველის კრასავინის მიმართვა თამარ წულუკიძისადმი, ცკ-ის პრეზიდიუმის სხდომის 
ამონაწერის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1936 წ. 27 აპრილი. მოსკოვი. შტამპდასმული. ნაბეჭდი. ერთვის ოქმის ამონაწერი, მისი „რაბისის” 
წევრად აღდგენის გამო. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

50.  სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის პოლიტსამმართველოს უფროსის მოა-
დგილის შტანკოს მიმართვა კომის ასსრ-ის თოჯინების თეატრის (თ. წულუკიძის ხელმძღვანე-
ლობით) რეპერტუარის დამტკიცებასთან დაკავშირებით.

 1945 წ. 20 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

51.  რსფსრ-ის ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის ნ. ბესლანოვის მიმართვა კომის ასსრ 
ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის ს. პოპოვისადმი, თოჯინების თეატრის (თ. წუ-
ლუკიძის ხელმძღვანელობით) რეპერტუარის დამტკიცებასთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 22 მარტი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ასლი. 1 გვ. 

52.  საქართველოს კულტურის მინისტრის ა. გუნიას მიმართვა თბილისის აღმასკომის თავმჯდომა-
რის მ. მაღრაძისადმი, თ. წულუკიძისთვის ბინის გამოყოფასთან დაკავშირებით.

 1956 წ. 5 ივნისი. თბილისი. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

53.  თბილისის თოჯინების თეატრის დირექტორის ჟორდანიას მიმართვა თ. წულუკიძისადმი, მისი 
სამხატვრო საბჭოს წევრად არჩევასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 17 იანვარი. თბილისი. შტამპდასმული. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

54.  ბელორუსიის სახელმწიფო გამომცემლობის უფროსი რედაქტორის ტატურის მიმართვა თამარ 
წულუკიძისადმი, მის მიერ თინა დონჯაშვილის რომანის „ალაზანზე” ბელორუსიულ ენაზე თა-
რგმნასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 30 ოქტომბერი. მინსკი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

55.  გაზეთ „ახალგაზრდა კომუნისტის” თანამშრომლის დიანა ტყებუჩავას მიმართვა თამარ წულუკი-
ძისადმი, მისი საგაზეთო წერილის შემცირებასთან დაკავშირებით.

 1975 წ. 10 აპრილი. თბილისი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

56.  სსრ კავშირის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის პოლიტსამმართველოს უფროსის შტა-
ნკოს მიმართვა თოჯინების თეატრის (თ. წულუკიძის ხელმძღვანელობით) რეპერტუარის და-
მტკიცებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. ასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

57.  ბელორუსიის მწერალთა კავშირის გამგეობის მიმართვა თ. წულუკიძისადმი, იანკა ბრილის მოხ-
სენებით (ბელორუსიის საბავშვო ლიტერატურის დღევანდელი მდგომარეობისა და ამოცანების 
შესახებ) გამოსვლაზე დასწრებასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. მინსკი. ნაბეჭდი. ბელორუსიულ ენაზე. 1 გვ. 
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განცხადებები

58.  ვარვარა წულუკიძის განცხადება იოსებ სტალინისადმი, მისი ქალიშვილის თ. წულუკიძე-ახმეტე-
ლის მეორედ დაპატიმრებასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 20 ოქტომბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

59.  ვარვარა წულუკიძის განცხადება სსრკ-ის შს სამინისტროს ჯარების სამხედრო პროკურორ კუზ-
ნეცოვისადმი, იოსებ სტალინთან გაგზავნილ განცხადებაზე პასუხის გაცემასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 8 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

60.  თ. წულუკიძის განცხადება საქართველოს თეატრების სამმართველოს უფროსის ივანე გვინჩი-
ძისადმი, თეატრში არსებული მისთვის ხელისშემშლელი პირობების გამო, პენსიაზე გასვლასთან 
დაკავშირებით.

 1959 წ. 1 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

61.  თ. წულუკიძის განცხადება საქართველოს კპ ცკ-ის პირველი მდივნის ე. შევარდნაძისადმი, ს. 
ახმეტელზე კრებულის გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1974 წ. 23 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ეგზ.

ოქმი 

62.  საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო არქივის ამონაწერი ცენტრალური აღმასრულებელი 
კომიტეტის მცირე პრეზიდიუმის სხდომის ოქმიდან, 1934 წლის 25 მარტს მსახიობ თამარ წულუ-
კიძისთვის საქართველოს დამსახურებული არტისტის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით.

 პირი: ფ. მახარაძე, თ. ჟღენტი, მ. ვარამაშვილი.
 1957 წ. 7 ოქტომბერი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 

ხელშეკრულებები

63.  ხელშეკრულება აბანის რაიონული კულტურის სახლის დირექტორს ა. არგამონოვსა და თ. წულუ-
კიძეს შორის თოჯინების თეატრის ორგანიზებასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 1 ივლისი. აბანი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

64.  საქართველოს თეატრალური საზოგადოების გამომცემლობა „ხელოვნების” გამგის ა. ბურთიკა-
შვილსა და თ. წულუკიძეს შორის დადებული ხელშეკრულება, წიგნის „თოჯინების თეატრი” გა-
მოცემასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 23 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

65. ხელშეკრულება ბელორუსიის გამომცემლობის დირექტორის ზახარ დირშარსა და თამარ წულუ-
კიძეს შორის თინა დონჯაშვილის რომანის „ალაზანზე” ბელორუსიულ ენაზე თარგმნასთან დაკა-
ვშირებით.

 1957 წ. მინსკი. სტამბური. ხელნაწერი. მელანი. ბელორუსიულ ენაზე. 2 გვ. 
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ჯილდოები

66.  საბავშვო და მოზარდთა წიგნის საკავშირო კვირეულში თამარ წულუკიძის აქტიური მონაწილე-
ობისთვის საქართველოს ალკკ ცენტრალური კომიტეტის საპატიო სიგელით დაჯილდოებასთან 
დაკავშირებით. 

 1975 წ. 29 მარტი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს საქართველოს ალკკ ცკ-ის 
მდივანი ჟიული შარტავა. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა

ნოტები

67.  თოჯინების თეატრის სპექტაკლების მუსიკის სანოტო რვეული.
 1945 წ. 1 ივლისი. სიქტივკარი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

პიესები

68.  მ. ტუბეროვსკის პიესა „ალი-ბაბა” თოჯინების თეატრისთვის.
 1947 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 39 გვ. 

69.  ნინა გერნეტის პიესა „ტყის თეატრი, ანუ კონცერტი მდელოზე” თოჯინების თეატრისთვის.
 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 20 გვ. 

70.  ნინა გერნეტის პიესა „Пятак и Пятачок” თოჯინების თეატრისთვის.
 უთარიღო. მოსკოვი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 42 გვ. 

71.  ვ. დასმანოვას პიესა „Сказка о семи богатырях и мертвой царевне” („ზღაპარი მეფის მკვდარი 
ასულის და შვიდი დევგმირისა”) თოჯინების თეატრისთვის.

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 22 გვ. 

72.  ო. ზელცერისა და ს. დიმანტის პიესა „Туфелька Дин” („დინის ფეხსაცმელი”) თოჯინების თეატ-
რისთვის.

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 31 გვ. 

73.  ი. კარნაუხოვასა და ლ. ბრაუევიჩის პიესა „Колокола-лебеди” („გედები – ზანზალაკები”) თოჯი-
ნების თეატრისთვის.

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 10 გვ.

თამარ წულუკიძის მოთხრობები

74.  თამარ წულუკიძის მოთხრობა „ბროლის ვაზა”.
 1963 წ. ჟურნალი „დილა”. №12. თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ და ბელორუსიულ ენაზე. 6 გვ.  

75.  თ. წულუკიძის მოთხრობა „ნათესავები”.
 1967 წ. 12 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 6 გვ. 
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ჩანაწერები

76.  თ. წულუკიძის ჩანაწერები მოგონებებისთვის.
 უთარიღო. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. 17 გვ. 

ჩანახატები

77.  თ. წულუკიძის შვილის – სანდრო ახმეტელის ჩანახატები.
 უთარიღო. თბილისი. ფანქარი. 9 ც. 

78.  სცენისა და თოჯინების სხვადასხვა ჩანახაზი და ჩანახატი თოჯინების თეატრისთვის.
 უთარიღო. თბილისი. კალკა. ფანქარი. 31 ც. 

ნაშრომები

79.  მ. ყვარელაშვილის ნაშრომი „სანდრო ახმეტელის საოპერო სპექტაკლები”.
 1967-1968 სასწავლო წელი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 79 გვ. 

80.  ბ. მჭედლიძის ნაშრომი „თამარ წულუკიძის შემოქმედება”.
 1977 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. ერთვის ნ. ურუშაძის რეცენზია. 103 გვ. 

სტატიები

81.  რეცენზიები შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლებზე მოსკოვში გამართულ სსრკ-ის 
ხალხთა ოლიმპიადაზე.

 1930 წ. მოსკოვი. ალბომი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 38 გვ. 

82.  რეცენზიები შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლებზე მოსკოვში გამართულ სსრკ-ის 
ხალხთა ოლიმპიადაზე.

 1930 წ. მოსკოვი. ალბომი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 22 გვ. 

83.  რეცენზიები შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლებზე მოსკოვსა და ლენინგრადში 
გამართულ გასტროლებზე.

 1933 წ. მოსკოვი. ალბომი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 56 გვ. 

84.  თ. წულუკიძის სტატია „ინ ტირანოსის” მე-100 წარმოდგენასთან დაკავშირებით.
 1934 წ. 10 ივნისი. ტფილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ. 

85.  თ. წულუკიძის სტატია „Наша Цквити” („ჩვენი ცქვიტი” – მწერალ ანა ხახუტაშვილის დაბადების 
70 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავთან დაკავშირებით. ცქვიტი ანა ხახუტაშვილის 
ფსევდონიმია) .

 1957 წ. ჟურნალი „Работница и саляика”. №3. მინსკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 
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86.  თ. წულუკიძის სტატია „თეატრი ყველაზე პატარებისთვის”.
 1958 წ. №1. თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 28 გვ. 

87.  თ. წულუკიძის სტატია „На радость людям” („ხალხთა გასახარად”) .
 1959 წ. 28 დეკემბერი. გაზეთი „Вечерний Тбилиси” („საღამოს თბილისი”). თბილისი. ნაბეჭდი. 

რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

88.  თ. წულუკიძის სტატია „შაქრის ბილიკით”.
 1962 წ. ჟურნალი „დილა”. №10. თბილისი. ნაბეჭდი. 4 გვ. 2 ეგზ.

89.  თ. წულუკიძის სტატია „Добрые руки врача” („ექიმის მადლიანი ხელები”).
 1962 წ. ჟურნალი „Работница и саляика”. №12. მინსკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

90.  თ. წულუკიძის სტატია „Памяти дорогого друга” („მოგონებები ძვირფას მეგობარზე” – სანდრო 
ახმეტელის შესახებ).

 1967 წ. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება”. №5. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

91.  თ. წულუკიძის სტატია „გეორგ გოიანის პასუხად”.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 9 გვ. 

92.  თ. წულუკიძის სტატია წიგნის „К детям пришел вожатый” („ბავშვებთან მოვიდა ხელმძღვანელი”) 
შესახებ.

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

93.  თ. წულუკიძის სტატია ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის „Соловей”-ს („ბულბული”) თოჯინე-
ბის თეატრში დადგმასთან დაკავშირებით. 

 უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

94.  თ. წულუკიძის სტატია „ბელორუსი პოეტები ქართულ ენაზე” .
 უთარიღო. მინსკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

სხვადასხვა პირთა სტატიები და რეცენზიები

95.  კ. ფელდმანის სტატია შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლებზე „ლამარა” და 
„ანზორი”.

 1930 წ. 13 ივლისი. გაზეთი „Рабочая Москва” („მუშათა მოსკოვი”). მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ 
ენაზე. 3 გვ. 

96.  ხ. ტოკარის სტატია შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლზე „ლამარა”.
 1930 წ. ხარკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ეგზ. 

97.  ხ. ტოკარის სტატია „თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრის გასტრო-
ლები ხარკოვში”.

 1930 წ. ხარკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 2 ეგზ. 
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98.  ი. კრუტის სტატია „Метод Сандро Ахметели” („მუშაობის სანდრო ახმეტელისეული მეთოდი”).
 1930 წ. ხარკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ეგზ. 

99.  კ. ეგერტის სტატია „К гастролям театра кукол в г. Ухте в помещении Ц.Д.К” („თამარ წულუკიძის 
ხელმძღვანელობით თოჯინების თეატრის გასტროლები ქალაქ უხტის ცენტრალურ დოკუმენ -
ტური კინოს სახლში”). 

 1945 წ. 2 ოქტომბერი. უხტა. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

100.  ვ. კიკნაძის რეცენზია თ. წულუკიძის წიგნზე „მხოლოდ ერთი ცხოვრება”. 
 1978 წ. 4 დეკემბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. 6 გვ. 

101.  უცნობი ავტორის სტატია „შემოქმედებითი ცხოვრების ეტაპები” (თ. წულუკიძის შესახებ). 
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 6 გვ. 

სატელევიზიო გადაცემები

102.  თამარ წულუკიძის სატელევიზიო გადაცემა სანდრო ახმეტელზე.
 1958 წ. 6 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ. 

103.  თ. წულუკიძის სატელევიზიო გადაცემა ს. ახმეტელზე.
 1959 წ. 13 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

104.  თ. წულუკიძის სატელევიზიო გადაცემა ს. ახმეტელის სპექტაკლის, ფრიდრიხ შილერის „ინ ტირა-
ნოსის” („In tyrannos” – „ყაჩაღები”) რეპეტიციასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 24 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

      სიები

105.  თამარ წულუკიძის გამოქვეყნებული ნაშრომების სია.
 1956-1965 წწ. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 8 გვ. 

106.  თ. წულუკიძის გამოქვეყნებული სტატიების, ნარკვევების, წიგნებისა და სხვა შრომების სია.
 1957-1965 წწ. თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 7 გვ. 

107.  თ. წულუკიძის მიერ შესრულებული როლების სია – 1924-1957 წწ.
 1957 წ. თბილისი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

108.  თ. წულუკიძის მიერ დადგენილი თარიღების სია (ს. ახმეტელის ცხოვრებისა და შემოქმედების 
შესახებ).

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

109.  თ. წულუკიძის შესახებ პრესაში გამოქვეყნებული მასალების სია.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 9 გვ. 
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სასწავლო პროგრამები

110.  თამარ წულუკიძის სასწავლო  ლექციების კურსის პროგრამა თოჯინების  თეატრის   ისტორი-
ისთვის.

 1956-1958 წწ. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. ფანქარი. 54 გვ. 

112.  თ. წულუკიძის მიერ შედგენილი თოჯინების თეატრის პროგრამა.
 უთარიღო. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. ფანქარი. 18 გვ. 

ლექსები

113.  ემანუელ აფხაიძის ლექსი, მიძღვნილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1931 წ. 2 დეკემბერი. ტფილისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ. 

114.  დები ღვინიაშვილების მისალოცი ლექსი, მიძღვნილი თ. წულუკიძის სცენაზე დაბრუნებასთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

115.  სუზანა ბეჟანიშვილის, ნინო აბაშიძის, ქეთი ლაღიძის, მარგო მუჯირის, ნინო კაიშაურის ერთო-
ბლივი მისალოცი ლექსი, მიძღვნილი თ. წულუკიძის სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. კონვერტი. 3 გვ. 

116.  ელო ციხისთავის მისალოცი ლექსი, მიძღვნილი თ. წულუკიძის სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავ-
შირებით.

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. კონვერტი. 1 გვ. 

117.  ალ. კუპრაშვილის ლექსი, მიძღვნილი ს. ახმეტელის დაბადების 90 წლისთავისადმი.
 1978 წ. 19 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. ტუში. 1 გვ. 

 მოგონებები

118.  თამარ წულუკიძის მოგონება სანდრო ახმეტელზე.
 1958 წ. კრებული „სანდრო ახმეტელი”. თბილისი. სტამბური. 39 გვ. 

119.  თ. წულუკიძის მოგონება ს. ახმეტელზე.
 1958 წ. კრებული „სანდრო ახმეტელი”. თბილისი. სტამბური. 92 გვ. 

120.  თამარ წულუკიძის მოგონება აკაკი ფაღავას სახელობის თეატრალურ სტუდიასთან, შ. რუსთავე-
ლის სახელობის თეატრის სპექტაკლებთან, ამ თეატრიდან წასვლასა და დაბრუნებასთან დაკა-
ვშირებით.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 87 გვ. 

121.  თ. წულუკიძის მოგონება ბაქოში ცხოვრების წლებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 16 გვ. 
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122.  თ. წულუკიძის მოგონება – „გამოსვლები სკოლის პერიოდში”.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

123.  თ. წულუკიძის მოგონება „კვლავ საქართველოში”.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 19 გვ. 

124.  თ. წულუკიძის მოგონება შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლის „ჰამლეტის” ირგვ-
ლივ.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ნაბეჭდი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 25 გვ. 

125.  თ. წულუკიძის მოგონება გადასახლების წლებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

126.  თ. წულუკიძის მოგონება ს. ახმეტელთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 35 გვ. 

127.  თ. წულუკიძის მოგონება – „ოცნებები თეატრზე”.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

128.  თ. წულუკიძის მოგონება – „სანდრო ახმეტელი რეპეტიციებზე”.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

129.  თ. წულუკიძის მოგონება – „რიტმის საკითხი სანდრო ახმეტელის სპექტაკლებში”.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 18 გვ. 

130.  თ. წულუკიძის მოგონება – „Ритм в архитектонике Сандро Ахметели” („რიტმი სანდრო ახმეტე-
ლის თეატრალურ არქიტექტონიკაში”).

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 17 გვ. 

131.  თ. წულუკიძის მოგონება „Духовное влиание учителя” („მასწავლებლის ზეგავლენა სულიერე-
ბაზე”).

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

132.  თ. წულუკიძის მოგონება „Юнные годы Сандро Ахметели” („სანდრო ახმეტელის ყრმობის 
წლები”).

 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 9 გვ. 

133.  თ. წულუკიძის მოგონება „როგორ ვმუშაობდი როლზე”.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

134.  თ. წულუკიძის მოგონება შალვა დადიანსა და ელო ანდრონიკაშვილზე.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 8 გვ. 

135.  თ. წულუკიძის მოგონება „ვანიკო აბაშიძე”.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.
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სხვადასხვა პირთა მოგონებები თამარ წულუკიძესა 
და სანდრო ახმეტელზე

136.  მიხეილ ყვარელაშვილის მოგონება „რაც მინახავს და განმიცდია” (სანდრო ახმეტელის შესახებ).
 1967 წ. 15 თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 22 გვ. 

137.  მიხეილ ყვარელაშვილის მოგონება „ბრწყინვალე ნიჭის მსახიობი” (თამარ წულუკიძის შესახებ).
 1967 წ. 15 თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 22 გვ. 

138.  სერგო ქობულაძის მოგონება თ. წულუკიძესთან დაკავშირებით.
 1969 წ. 25 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

139.  ეკატერინა სატინას მოგონება „შეხვედრები თამარ წულუკიძესთან”.
 1969 წ. აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

140.  კოტე მიქაბერიძის მოგონება „თამარ წულუკიძე”.
 1969 წ. 25 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

141.  ქეთევან წულუკიძის (თ. წულუკიძის და) მოგონება „თამარ წულუკიძე”.
 უთარიღო. თბილისი. რვეული. ხელნაწერი. მელანი. ნაბეჭდი. 22 გვ. 

   ეპისტოლარული მემკვიდრეობა

თამარ წულუკიძის წერილები დედის, ვარვარა წულუკიძისადმი

142.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი დედისადმი.
 1951 წ. 7 აპრილი. ნოვოსიბირსკი. ხელნაწერი. ფანქარი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

143.  თამარ წულუკიძის წერილი დედისადმი, გადასახლების ადგილზე მისვლასთან, მატერიალურ გა-
ჭირვებასთან დაკავშირებით.

 1951 წ. 5 მაისი. დაბა აბანი (კრასნოიარსკის მხარე). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუ-
სულ ენაზე. 2 გვ. 

144.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი დედისადმი.
 1951 წ. 13 მაისი. დაბა აბანი (კრასნოიარსკის მხარე). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 

რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

145.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი დედისადმი.
 1951 წ. 13 მაისი. დაბა აბანი (კრასნოიარსკის მხარე). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 

რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

146.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი დედისადმი.
 1951 წ. 28 მაისი. დაბა აბანი (კრასნოიარსკის მხარე). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 

რუსულ ენაზე. 4 გვ. 



265

147.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი დედისადმი.
 1951 წ. 18 ივნისი. დაბა აბანი (კრასნოიარსკის მხარე). ხელნაწერი. ფანქარი. ერთვის კონვერტი. 

რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

148.  თამარ წულუკიძის წერილი დედისადმი, გადასახლებაში ცხოვრებასთან დაკავშირებით.
 1952 წ. 12 ივლისი. დაბა აბანი (კრასნოიარსკის მხარე). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 

რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

149.  თამარ წულუკიძის წერილი დედისადმი, შემოქმედებით მუშაობასთან დაკავშირებით.
 1952 წ. 23 დეკემბერი. დაბა აბანი (კრასნოიარსკის მხარე). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვე-

რტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

თამარ წულუკიძის წერილები დის, ქეთევან წულუკიძისადმი

150.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი ქეთევან წულუკიძისადმი.
 1955 წ. 17 მარტი. სადგური რუდენსკი (მინსკის მხარე). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 

რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

151.  თამარ წულუკიძის წერილი ქეთევან წულუკიძისადმი, პირად საკითხებსა და ბელორუსიის უმა-
ღლესი საბჭოს სიგელით დაჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 1975 წ. 21 იანვარი. მინსკი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

152.  თამარ წულუკიძის წერილი ქეთევან წულუკიძისადმი, პირად საკითხებსა და ს. ახმეტელის წიგნ-
თან დაკავშირებით.

 უთარიღო. მინსკი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

153.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი ქეთევან წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. მინსკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

თამარ წულუკიძის წერილები ვაჟიშვილის, 
 

სანდრო (სანდი) ახმეტელისადმი

154.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი სანდრო (სანდი) ახმეტელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

155.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი სანდრო (სანდი) ახმეტელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

156.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი სანდრო (სანდი) ახმეტელისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

157.  თამარ წულუკიძის წერილი სანდრო (სანდი) ახმეტელისადმი, ფოტოს გაგზავნისა და რუსული 
ენის კარგად შესწავლასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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158.  თამარ წულუკიძის წერილი სანდრო (სანდი) ახმეტელისადმი, ფოტოს გაგზავნასთან დაკავშირე-
ბით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

თამარ წულუკიძის წერილები სხვადასხვა პირისადმი

159.  თამარ წულუკიძის წერილი პავლე კანდელაკისადმი, ნინა ღვინიაშვილის შ. რუსთაველის სახე-
ლობის თეატრში მუშაობის დაწყებასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

160.  თამარ წულუკიძის წერილი იოსიფ იუზოვსკისადმი, ს. ახმეტელზე იოსიფ იუზოვსკისვე ნაშრომის 
გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 28 მაისი. მინსკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

161.  თამარ წულუკიძის წერილი ხაიმ და ევა ტოკარებისადმი, შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის 
ხარკოვში 1930 წლის წარმატებული გასტროლების შესახებ მოგონების დაწერასთან დაკავში-
რებით.

 1967 წ. 19 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ნაბეჭდი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

162.  თამარ წულუკიძის წერილი ევა ტოკარისადმი, მისი მეუღლის ხაიმ ტოკარის მიერ შ. რუსთა  ვე-
ლის სახელობის თეატრის ხარკოვში 1930 წელს გასტროლების შესახებ მოგონების დაწერასთან 
დაკავშირებით.

 1967 წ. 22 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ნაბეჭდი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

წერილები თამარ წულუკიძისადმი

ნინა ღვინიაშვილის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

163.  ღვინიაშვილების ოჯახის წევრთა წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი თელავში სტუმრობასთან 
დაკავშირებით.

 1956 წ. 15 ივლისი. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 5 გვ. 

164.  ნინა ღვინიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი თამარ და ქეთო წულუკიძეებისადმი.
 1956 წ. 15 ივლისი. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 5 გვ. 

165.  ნინა ღვინიაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, რთველში მიპატიჟებასა და სანდრო ახმეტე-
ლის წიგნთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 12 სექტემბერი. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

166.  ნინა ღვინიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1958 წ. 22 სექტემბერი. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

167.  ნინა ღვინიაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე ჟურნალ „დროშაში” დაბეჭ-
დილ სტატიასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 30 სექტემბერი. თელავი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 



267

168.  ნინა ღვინიაშვილის წერილი თამარ და ქეთო წულუკიძეებისადმი, პირად საკითხებსა და თეატრა-
ლურ ინსტიტუტთან დაკავშირებით.

 1959 წ. 14 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

169.  ნინა ღვინიაშვილის წერილი თამარ და ქეთო წულუკიძეებისადმი, რეჟისორ სანდრო ახმეტელის 
დაბადების დღის აღნიშვნასთან, ქუთაისის სახელმწიფო თეატრთან და პირად საკითხებთან და-
კავშირებით.

 პირი: ო. ეგაძე, ბ. ჟღენტი, დ. ჯანელიძე, აკ. ვასაძე, კ. კვეიძე, თ. კიკნაძე.
 1959 წ. 5 მარტი. ქუთაისი. ხელნაწერი. მელანი. 8 გვ. 

170.     ნინა ღვინიაშვილის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1966 წ. 11 თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. 3 გვ. 

171.  ნინა ღვინიაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, თამარობის დღის მილოცვასთან დაკავში-
რებით.

 1966 წ. 28 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

ანატოლი გლებოვის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

172.  ანატოლი გლებოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, საქართველოს სათეატრო მუზეუმისთვის 
მისი და ს. ახმეტელის მიმოწერის გადაცემასთან, ჟურნალ „თეატრში” ს. ახმეტელზე სტატიის 
დაბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 22 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

173.  ანატოლი გლებოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი არქივიდან ს. ახმეტელის წერილების 
ფოტოასლების გადაღებასთან, ს. ახმეტელზე მისი მოგონების ქართული კრებულისთვის გაგზა-
ვნასა და ჟურნალ „თეატრში” დაბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 25 თებერვალი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

174.  ანატოლი გლებოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი პიესების საზღვარგარეთ დადგმასთან, 
ბინის გამოცვლის გამო ს. ახმეტელზე წერილის დაწერის გადადებასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 1 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

175.  ანატოლი გლებოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, საფრონოვის სტატიის შესახებ ცკ-ის უა-
რყოფითად გამოხმაურებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 11 იანვარი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

176.  ანატოლი გლებოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის მუშაობის მეთოდთან დაკავ-
შირებით.

 1958 წ. 12 ნოემბერი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

177.  ანატოლი გლებოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მის შემოქმედებით მუშაობასთან დაკავში-
რებით.

 1961 წ. 9 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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178.  ანატოლი გლებოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მის შემოქმედებით მუშაობასთან დაკავში-
რებით.

 1962 წ. 10 ივნისი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ერთვის წერილის ასლი ა. გლებოვის მიერ გაგზავნილი ბო-
რის პეტკერისთვის და კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

179.  ანატოლი გლებოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ბ. პეტკერისთვის გაგზავნილ წერილთან და 
თავის შემოქმედებით მუშაობასთან დაკავშირებით.

 1962 წ. 7 სექტემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

ალექსანდრ გავრონსკის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

180.  ალექსანდრ გავრონსკის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1957 წ. 3 იანვარი. კიშინიოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

181.  ალ. გავრონსკის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1957 წ. 28 მაისი. კიშინიოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

182.  ალ. გავრონსკის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1957 წ. 24 აგვისტო. კიშინიოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

ირაკლი შერაზადიშვილის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

183.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, შ. რუსთაველის სახელობის თეატრში 
დაბრუნებასთან და სპექტაკლ „ოჯახში” მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 15 ივნისი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

184.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, კინოფილმ „ქალის ტვირთთან” და ს. 
ახმეტელზე მისი მოგონების დაბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 29 იანვარი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

185.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე მისი მოგონების და-
ბეჭდვასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 7 მარტი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

186.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე მისი მოგონების ირ. უგუ-
ლავას მიერ რემიგტონზე გადაბეჭდვასა და მის მიერ წაკითხვა-შესწორებებთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 30 ოქტომბერი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

187.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მის მიერ შ. რუსთაველის სახელობის 
თეატრზე მოგონებების დაწერასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 15 ნოემბერი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

188.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი მოგონების დაბეჭდვასთან არსე-
ბულ სიძნელეებთან დაკავშირებით.

 1959 წ. 8. იანვარი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 
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189.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი მოგონების ალიო ადამიასთვის 
გადაცემასთან, ასევე ს. ახმეტელსა და კ. მარჯანიშვილზე შურა (ალექსანდრე) თაყაიშვილის მო-
გონებების არსებობასთან დაკავშირებით.

 1959 წ. 1 ივლისი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

190.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის დაბადებიდან 75 
წლისთავისთვის გაზეთ „კომუნისტში” წერილის გაგზავნის, ზესტაფონში გასტროლებისა და პი-
რად საკითხებთან დაკავშირებით.

 1961 წ. 4 ივნისი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

191.  ირაკლი შერაზადაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის სურათის ჩუქებასა, კა-
ხეთში ცხინვალის თეატრის გასტროლებსა და თ. წულუკიძის მოგონების დაბეჭდვასთან დაკავ-
შირებით.

 1974 წ. 31 მაისი. სტალინირი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

იოსიფ იუზოვსკის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

192.  იოსიფ იუზოვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, პირად საკითხებსა და სანდო ახმეტელთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. 15 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

193.  იოსიფ იუზოვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, გამოჯანმრთელების შემდეგ ს. ახმეტელზე 
მოგონებების დაწერასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 12 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

194.  იოსიფ იუზოვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ჯანმრთელობის მდგომარეობასა და ს. ახმე-
ტელზე მოგონებების დაწერასთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 18 ივნისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

195.  იოსიფ იუზოვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე სამომავლოდ წიგნის გამოსა-
ცემად მასალების შეგროვებასთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 28 ივლისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

196.  იოსიფ იუზოვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით.
 1960 წ. 15 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

197.  იოსიფ იუზოვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის მის აგარაკზე უკანასკნელად 
ნახვასთან დაკავშირებით.

 უთარიღო. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

ნინა გერნეტის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

198.  ნინა გერნეტის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1958 წ. 10 მაისი. ლენინგრადი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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199.  ნინა გერნეტის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1958 წ. 28 ნოემბერი. ლენინგრადი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

200.  ნინა გერნეტის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1960 წ. 26 ივნისი. ოდესა. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

201.  ნინა გერნეტის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, თოჯინების თეატრთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

ქსენია ლვოვის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

202.  ქსენია ლვოვის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1962 წ. 9 მაისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

203.  ქსენია ლვოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით.
 1962 წ. 15 ივლისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

204.  ქსენია ლვოვის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1963 წ. 20 აგვისტო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

205.  ქსენია ლვოვის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1964 წ. 17 სექტემბერი. იალტა. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

206.  ქსენია ლვოვის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1965 წ. 8 მაისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

207.  ქსენია ლვოვის საახალწლო მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1965 წ. 12 დეკემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

208.  ქსენია ლვოვის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1967 წ. 22 ივნისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

209.  ქსენია ლვოვის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1967 წ. 4 ნოემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

კონსტანცა ბუილოს წერილები თამარ წულუკიძისადმი

210.  კონსტანცა ბუილოს პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1964 წ. 13 აპრილი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

211.  კონსტანცა ბუილოს პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

212.  კონსტანცა ბუილოს პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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  ბაბო მჭედლიძის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

213.  ბაბო მჭედლიძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ლიტერატურული კრებულისთვის მწერალთა 
ბიოგრაფიების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1966 წ. 11 სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

214.  ბაბო მჭედლიძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, თავის ნაშრომთან, ასევე თამარის მოგონებე-
ბისა და ნაწარმოებების გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1968 წ. მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

215.  ბაბო მჭედლიძის პირადი სახიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1968 წ. 8 ოქტომბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

ბორის პოიუროვსკის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

216.  ბორის პოიუროვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, იოსიფ იუზოვსკის პირად არქივთან დაკა-
ვშირებით.

 1969 წ. 13 ივნისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

217.  ბორის პოიუროვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, იმ კრიტიკოსთა შესახებ, რომლებიც წერ-
დნენ ს. ახმეტელის სპექტაკლებთან დაკავშირებით.

 1969 წ. 20 ივლისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

218.  ბორის პოიუროვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მიშა იუზოვსკის მიერ ბიძამისის (იოსიფ 
იუზოვსკი) არქივში სანდრო ახმეტელის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი მასალების 
მოძიებასთან დაკავშირებით.

 1969 წ. 25 ოქტომბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

219.  ბორის პოიუროვსკის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, იოსიფ იუზოვსკის ბიბლიოთეკაში ს. ახმე-
ტელის მასალების პოვნასთან დაკავშირებით.

 1972 წ. 11 მაისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

მიხეილ ყვარელაშვილის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

220.  მიხეილ ყვარელაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სიღნაღში სანდრო ახმეტელის სახე-
ლის უკვდავყოფისთვის ჩასატარებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით.

 1969 წ. 1 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

221.  მიხეილ ყვარელაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, შ. რუსთაველის სახელობის თეატრთან 
ს. ახმეტელის მემორიალური დაფისა და მუზეუმის გახსნასთან დაკავშირებით.

 1969 წ. 20 ივლისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

222.  მიხეილ ყვარელაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მოსკოვსა და ლენინგრადში ს. ახმე-
ტელზე მასალების შეგროვებასთან დაკავშირებით.

 1971 წ. 10 დეკემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 
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223.  მიხეილ ყვარელაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, საქართველოს თეატრალური საზოგა-
დოების ყრილობასა და ო. ეგაძის მიერ ს. ახმეტელის შესახებ წარმოთქმულ სიტყვასთან დაკავ-
შირებით.

 1976 წ. 6 ივლისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

ვ. გაკებუშის წერილები თამარ წულუკიძისადმი

224.  ვ. გაკებუშის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის შემოქმედებასთან დაკავშირებით.
 1967 წ. 23 მარტი. კიევი. ნაბეჭდი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

225.  ვ. გაკებუშის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე მასალების მოძიებასთან, ლეს კურ-
ბასთან და მისი საზღვარგარეთ საქმიანობასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 10 მაისი. კიევი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

226.  ვ. გაკებუშის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე მასალების მოძიებასთან, ლეს კურ-
ბასთან და მისი საზღვარგარეთ საქმიანობასთან დაკავშირებით.

 1970 წ. 14 თებერვალი. კიევი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

სხვადასხვა პირთა წერილები 

227.  აკაკი ხორავას წერილი სანდრო ახმეტელისადმი, მის მსახიობად ჩამოყალიბებაში სანდრო ახმე-
ტელის როლთან დაკავშირებით.

 1934 წ. 14 ივნისი. ტფილისი. ფოტოასლი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

228.  სანდრო (სანდი) ახმეტელის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1947 წ. 7 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

229.  სანდრო (სანდი) ახმეტელის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სწავლასა და მასთან გამგზავრება-
სთან დაკავშირებით.

 1947 წ. 14 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

230.  ვალენტინ ვლადიმიროვის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1947 წ. 8 აგვისტო. სიქტივკარი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

231.  ალექსანდრ (ალეს) პალჩევსკისა და თამარ წულუკიძის წერილი ვარვარა და ქეთო წულუკიძეები-
სადმი, გადასახლებაში ცხოვრებასთან დაკავშირებით.

 1952 წ. 8 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

232.  ვასილევიჩის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მწერალ ა. ხახუტაშვილის საბავშვო მოთხრობის 
გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1956 წ. 10 დეკემბერი. მინსკი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

233.  თ. კუპალას წერილი თამარ წულუკიძისადმი, საქართველოში იან კუპალას ლექსების კრებულის 
გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 20 იანვარი. მინსკი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის ბელორუსიის თეატრებში ქართული 
პიესებისა და რეჟისორთა მიერ დადგმული სპექტაკლების სია და კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 
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234.  შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დასის მმართველის ვ. ადამიძის წერილი თ. წულუკიძისა-
დმი, სპექტაკლ ედუარდო დე ფილიპოს „ფილუმენა მარტურანოს” რეპეტიციასთან დაკავშირე-
ბით.

 1957 წ. 13 თებერვალი. თბილისი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

235.  დმიტრი შოსტაკოვიჩის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის ლენინგრადში შეხვედრა-
სთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 26 თებერვალი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

236.  შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დასის მმართველის ვ. ადამიძის წერილი თამარ წულუკიძი-
სადმი, სპექტაკლ „ოჯახის” რეპეტიციასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 28 თებერვალი. თბილისი. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

237.  ს. გიაცინტოვას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1957 წ. 23 მარტი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

238.  შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დასის მმართველის ვ. ადამიძის წერილი თამარ წულუკიძი-
სადმი, ვ. გაბისკირიას სპექტაკლ „გურიის მთები დაუთოვიას” რეპეტიციასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 15 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

239.  მზია ტოგონიძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ფოტოსურათის გაგზავნასთან დაკავშირებით.
 1957 წ. 6 ოქტომბერი. ფოთი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

240.  მ. გავრილკოს პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1957 წ. 12 ნოემბერი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

241.  ბორის ლავრენიოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე მოგონებების დაწერასთან 
დაკავშირებით.

 1957 წ. მოსკოვი. ნაბეჭდი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

242.  ირაკლი მდივანის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, თოჯინების განყოფილების გამოსაშვები სა-
კურსო სპექტაკლის „სამი ფორთოხლის სიყვარული” და ზუგდიდის თეატრში თოჯინების თეატ-
რის გახსნასთან დაკავშირებით.

 1957-1958 წწ. სეზონი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

243.  ვადიმ ეფრემოვიჩისა და მისი მეუღლის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1958 წ. 1 იანვარი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 5 გვ. 

244.  ნ. ანდრონიკოვას წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მის რეაბლიტაციასა და გადასახლებაში ცხო-
ვრებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 17 იანვარი. სოფელი ბაიკადამი (ყაზახეთი, ჯამბულის ოლქი). ხელნაწერი. ფანქარი. 
ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 6 გვ. 

245.  ვ. ვლადიმიროვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მოსკოვში ქართული კულტურისა და ხელო-
ვნების დეკადასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 29 მარტი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 
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246.  საბირ რიზაევის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელისა და სომხური თეატრის რეჟისო-
რის არკადი ბურჯალოვის ურთიერთობასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 31 ოქტომბერი. ერევანი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

247.  ელენა პავლინოვას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1958 წ. 31 დეკემბერი. კურსკი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

248.  ჟურნალ „თეატრის” მთავარი რედაქტორის მოადგილის ვლ. პიმენოვის წერილი თამარ წულუკი-
ძისადმი, მისი სტატიის „გეორგ გოიანის ისტორიზმის პრინციპის” დაბრუნებასთან დაკავშირე-
ბით.

 1959 წ. 5 თებერვალი. მოსკოვი. ბლანკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

249.  ე. კისელიოვას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1959 წ. 6 თებერვალი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

250.  ე. კისელიოვას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1959 წ. 6 მარტი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

251.  გამომცემლობა „ნაკადულის” განყოფილების გამგის ე. გოგოლაშვილის წერილი თამარ წულუ-
კიძისადმი, ალეს პალჩევსკის მოთხრობის „სლავიკ ბუნებისმეტყველის” მიღებასთან დაკავშირე-
ბით.

 1960 წ. 23 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

252.  გამომცემლობა „ნაკადულის“ განყოფილების გამგის ე. გოგოლაშვილის წერილი თამარ წულუკი-
ძისადმი, ბელორუს მწერალთა ქართულად თარგმნასა და კრებულის გამოცემასთან დაკავშირე-
ბით.

 1960 წ. 18 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 3 გვ. 

253.  ვერას (გვარი მითითებული არ არის) წერილი თამარ წულუკიძისადმი, კინოფილმ „ქალის 
ტვირთში” მარიამის როლის შესრულებასთან დაკავშირებით.

 1960 წ. 3 ივნისი. სტავროპოლი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 3 გვ. 

254.  მაყვალა მრევლიშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი პიესის „ჯერ შრომა” ჟურნალ „პი-
ონერისთვის” გადაცემისა და უფრო მცირე ფორმატის პიესების გაგზავნის შესახებ.

 1961 წ. 5 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

255.  ნინა ბარანოვას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1961 წ. 19 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

256.  კატია ორლოვას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1962 წ. 12 იანვარი. ყაზანი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

257.  ზ. ბილენკოს წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის დაბადების 75 წლისთავთან, ხ. ტო-
კარისა და ვ. გაკებუშის თანხმობები საიუბილეო სტატიების დაწერასთან დაკავშირებით. 

 1963 წ. 22 იანვარი. კიევი. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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258.  მაყვალა მრევლიშვილის წერილი ქეთო წულუკიძისადმი, თამარ წულუკიძის მოთხრობების, პიესე-
ბისა და ნარკვევების მიწოდებასთან დაკავშირებით.

            1963 წ. 10 ოქტომბერი. თბილისი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.

259.  ალექსანდრ (ალეს) პალჩევსკის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1964 წ. 5 ივნისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

260.  ნინო ანდრონიკაშვილისა და მარგო მუჯირის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი.  
1965 წ. 4 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ. 

261.  ლილი დარჩიაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ჟურნალ „საქართველოს ქალსა” და გაზეთ 
„თბილისში” მისი სტატიების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.

 1965 წ. მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

262.  მედეა ქორელის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მიხეილ ქორელთან დაკავშირებით.
 1965 წ. 30 სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. ფანქარი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

263.  ელიკო სუმბათაშვილის საახალწლო მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1966 წ. 5 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

264.  ქეთევან წულუკიძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი პირად საკითხებთან დაკავშირებით.
 1966 წ. 8 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

265.  ქეთევან წულუკიძის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1966 წ. 12 თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

266.  მაგდა ამილახვარ-კუპრაშვილის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1966 წ. 13 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

267.  გრიგოლ ჩიქოვანის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი მოთხრობის შერჩევასთან დაკავშირე-
ბით.

 1966 წ. 25 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

268.  ნინო ანდრონიკაშვილის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. მოხსენიებულია გი-
ორგი დავითაშვილის, გიორგი ლეონიძისა და შოთა აღსაბაძის გარდაცვალება.

 1966 წ. 29 აგვისტო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 4 გვ. 

269.  მარიკა ბარათაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ბელორუსიის დღისადმი მიძღვნილ ღო-
ნისძიებებთან დაკავშირებით.

 1966 წ. 29 დეკემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

270.  ნათელა ურუშაძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის საიუბილეო კომისიის დამტკი-
ცებასთან, ფოტოალბომისა და წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 19 იანვარი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 4 გვ. 

271.  ნათელა ურუშაძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სანდრო ახმეტელის შესახებ ახალი მასალე-
ბის მოძიებასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 17 თებერვალი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 4 გვ. 
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272.  ელიკო გოზალიშვილის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1967 წ. 2 მარტი. ლიუბერცი (მოსკოვის ოლქი). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ.
 
273.  ელიკო გოზალიშვილის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1967 წ. 11 მარტი. ლიუბერცი (მოსკოვის ოლქი). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

274.  ბორის ვოლკოვის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მოსკოვის მწვანე თეატრში ს. ახმეტელის 
მიერ დადგმულ სპექტაკლებთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 17 მარტი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ნაბეჭდი. 4 გვ. 

275.  ევა ტოკარის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სპექტაკლ „ლამარაზე” დაბეჭდილ რეცენზიასთან 
დაკავშირებით.

 1967 წ. 22 მარტი. კიევი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

276.  ნინა მირიმანოვას წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის იუბილესთან დაკავშირებით.
 1967 წ. 28 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

277.  ნინა მანჯგალაძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელთან მარჯანიშვილის თეატრიდან 
მსახიობთა ჯგუფის რუსთავში წასვლასთან და პირად საკითხებთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 9 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 4 გვ. 

278.  არჩილ სულაკაურის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი მოთხრობების „წყალდიდობისა” და 
„ბიჭისა და ძაღლის” გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 20 ივლისი. თბილისი. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

279.  მინადორა ალავიძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ჟურნალ „საბჭოთა ხელოვნებაში” ს. ახმე-
ტელზე ოთარ ეგაძის სტატიის ამონაწერის გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 21 ივლისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

280.  კულრეიანოვის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1967 წ. 29 ივლისი. ჟოდინო (მინსკის მხარე). ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

281.  ედი ოგნეცვეტის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ჟურნალ „საქართველოს ქალში” დაბეჭდილი 
მისი ლექსების გაგზავნასთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 10 იანვარი. მინსკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

282.  დ. ფურცელაძის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1968 წ. 1 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 4 გვ. 

283.  სერგო კლდიაშვილის სამადლობელი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ქართველ მწერალთა კრე-
ბულის „მთის ჩანჩქერის” გაგზავნასა და ს. ახმეტელთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 7 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

284.  ნინა ანდრონიკაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, პირად საკითხებსა და კინოფილმ „დიდი 
მწვანე ველის” ეკრანზე გამოსვლასთან და მერი დავითაშვილის იუბილესთან დაკავშირებით.

 1968 წ. 8 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 3 გვ. 
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285.  მაყვალა მრევლიშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი სიძის ავადმყოფობასთან დაკავ-
შირებით.

 1968 წ. 22 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

286.  ბელორუსიის მწერალთა კავშირის საახალწლო მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1968 წ. მინსკი. სტამბური. ბელორუსიულ ენაზე. 1 გვ. 

287.  ლ. კრიჩევსკაიას წერილი თამარ წულუკიძისადმი, პირად საკითხებსა და ს. ახმეტელის კრებუ-
ლისთვის სტატიის დაწერასთან დაკავშირებით.

 1969 წ. 22 აპრილი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

288.  ნ. თულაშვილის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1969 წ. 11 ოქტომბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 2 გვ. 

289.  ნინა ანდრონიკაშვილისა და მარგო მუჯირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1970 წ. 14 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

290.  სერგი ჭილაის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი მოთხრობის გაგზავნასთან დაკავშირებით. 
 1970 წ. 18 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

291.  რევაზ ჯაფარიძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი მოთხრობის გაგზავნასთან დაკავშირე-
ბით. 

 1970 წ. 2 აგვისტო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

292.  ს. პოპოვას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1971 წ. 24 იანვარი. სიქტივკარი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

293.  რევაზ ჯაფარიძის სამადლობელი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ჟურნალის გაგზავნასთან და-
კავშირებით. 

 1971 წ. 22 მარტი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

294.  კ. ფელდმანის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1972 წ. 23 მაისი. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

295.  თამარ მესხის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, პრაღაში ყოფნასთან დაკავშირებით. 
 1972 წ. 20 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 5 გვ. 

296.  მიროსლავ და ვერა კორნოვების წერილი თამარ წულუკიძისადმი, შემოქმედებით მუშაობასთან 
დაკავშირებით. 

 1972 წ. პოლონეთი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

297.  ვერა კორნოვას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1973 წ. 25 მარტი. ჩეხოსლოვაკია. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

298.  ნინა ანდრონიკაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, პირად საკითხებსა და დოდო აბაშიძის 
მიერ ნესტორ კალანდარიშვილის როლის შესრულებასთან („ციმბირელი პაპა”) დაკავშირებით. 

 1974 წ. 23 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 
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299.  ა. ვიარშინსკის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1975 წ. 12 ივნისი. მინსკი. ნაბეჭდი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

300.  ემილია ბალიონენეს წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. 
 1975 წ. 6 სექტემბერი. ტალინი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

301.  ანა ლაცისის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1975 წ. 9 ნოემბერი. რიგა. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

302.  ემილია ბალიონენეს წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ა. პალჩევსკის წიგნების გაგზავნისთვის 
მადლობის გადახდასა და თავის თარგმანებთან დაკავშირებით. 

 1976 წ. 4 აპრილი. ტალინი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

303.  იოსებ მეგრელიძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ლენინგრადში ს. ახმეტელთან შეხვედრას-
თან დაკავშირებით. 

 1976 წ. 9 ივლისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

304.  იოსებ მეგრელიძის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე მოგონებების გაგზავნასთან 
დაკავშირებით. 

 1976 წ. 28 ნოემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

305.  ანა ლაცისის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1976 წ. რიგა. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

306.  ა. კლიმოვას საახალწლო მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1977 წ. 1 იანვარი. მინსკი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

307.  რეზო ინანიშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი ახალი საბავშვო წიგნის გაგზავნასთან 
დაკავშირებით. 

 1977 წ. 8 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

308.  მერაბ თაბუკაშვილის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი წიგნის გაგზავნასთან, მის სატელე-
ვიზიო გადაცემაზე (თ. წერეთელზე) რეცენზიის გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 1977 წ. 8 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

309.  პ. დადიანის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, პირად საკითხებსა და აკ. ვასაძის მოგონებების 
გაგზავნასთან დაკავშირებით. 

 1977 წ. 10 სექტემბერი. სოხუმი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 4 გვ. 

310.  ოლღა დამაშევიჩის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი ხელნაწერი წიგნის „მხოლოდ ერთი სი-
ცოცხლის” წაკითხვასა და შთაბეჭდილებების გაზიარებასთან დაკავშირებით. 

 1977 წ. 10 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

311.  ბელორუსიის მწერალთა კავშირის გამგეობის საახალწლო მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძი-
სადმი. 

 1977 წ. მინსკი. სტამბური. ბელორუსიულ ენაზე. 1 გვ. 
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312.  ბელორუსიის მწერალთა კავშირის 8 მარტის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1977 წ. მინსკი. ნაბეჭდი. ბელორუსიულ ენაზე. 1 გვ. 

313.  ვერა ბელკოვსკაიას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 უთარიღო. ვარშავა. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

314.  ოლია როსნაძის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ. 

315.  ეკატერინა სატინას წერილი თამარ წულუკიძისადმი, მისი წიგნის ეგზემპლარის გაგზავნასთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

316.  ეკატერინა სატინას პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი. 
 უთარიღო. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

317.  მ. რიბალკინას წერილი თამარ წულუკიძისადმი, 8 მარტის მილოცვასა და პირად საკითხებთან 
დაკავშირებით.

 უთარიღო. ვიტებსკი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

318.  ალ. ტარასოვას წერილი თამარ წულუკიძისადმი, 8 მარტის მილოცვასთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

319.  ევას (გვარი მითითებული არ არის) წერილი თამარ წულუკიძისადმი, წიგნის გაგზავნასთან დაკა-
ვშირებით.

 უთარიღო. ხელნაწერი. წითელი მელანი. 1 გვ. 

უცნობ პირთა წერილები თამარ წულუკიძისადმი

320.  უცნობი პირის საახალწლო მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1956 წ. მინსკი. ნაბეჭდი. ბელორუსიულ ენაზე. 1 გვ. 

321.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1975 წ. 18 თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

322.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1976 წ. 29 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

323.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 1977 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

324.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

325.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 
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326.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

327.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. მოსკოვი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

328.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. მინსკი. ხელნაწერი. მელანი. ბელორუსიულ ენაზე. 1 გვ. 

329.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ. 

330.  უცნობი პირის წერილი თამარ წულუკიძისადმი, პირად საკითხებთან დაკავშირებით.
 უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

331.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის წერილი თამარ წულუკიძისადმი.
 უთარიღო. გერმანია. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

მისალოცი წერილები თამარ წულუკიძისადმი

შ. რუსთაველის სახელობის თეატრში დაბრუნებასთან დაკავშირებით

332.  შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის დასისა და სამხატვრო ადმინისტრაციის მისალოცი წერილი 
თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

333.  დავით მაჭავარიანის, მიხეილ ბერიაშვილის, შოთა მესხის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძი-
სადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

334.  მიხეილ ყვარელაშვილის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან 
დაკავშირებით. 

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

335.  მერაბ თაბუკაშვილის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან და-
კავშირებით. 

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

336.  ნ. თულაშვილის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავში-
რებით. 

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

337.  ოლ. კობახიძის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავშირე-
ბით. 

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 
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338.  თამარ, ციცო და დავით ფურცელაძეების მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე 
დაბრუნებასთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

339.  ანა ხახუტაშვილის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავ-
შირებით. 

 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

340.  ახალგაზრდა მაყურებელთა  მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე  დაბრუნება-
სთან დაკავშირებით. 

 პირი: ნ. მაღალაშვილი, ქ. ლაღიძე, ე. მთავრიშვილი, ნ. საყვარელიძე, ლ. ჯაფარიძე, ნ. მაჩაბელი.
 1957 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

341.  ბაბო მჭედლიძის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავში-
რებით. 

 1957 წ. 21 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

342.  ე. მამულაშვილის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავში-
რებით. 

 1957 წ. 14 მაისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

343.  სარას (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბ-
რუნებასთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 20 ივნისი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

344.  მეგობრების მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავშირე-
ბით. 

 1957 წ. 26 სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. ერთვის კონვერტი. 1 გვ. 

345.  ახალგაზრდა მეგობრების მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან 
დაკავშირებით. 

 1957 წ. 26 სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

346.  მირა და ალექსი ლინკევიჩების მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნება-
სთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 26 სექტემბერი. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

347.  შ. ახალშენიშვილისა და ნ. გამრეკელის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე და-
ბრუნებასთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

348.  კატუშა ცინცაძის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავში-
რებით. 

 1957 წ. თბილისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

349.  ოლია კანდელაკის მისალოცი წერილი თამარ წულუკიძისადმი, სცენაზე დაბრუნებასთან დაკავ-
შირებით. 

 1957 წ. სოხუმი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ. 
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ღია ბარათები

თამარ წულუკიძის ღია ბარათები სანდი ახმეტელისადმი

350.  თამარ წულუკიძის საახალწლო მისალოცი ღია ბარათი შვილის, სანდი ახმეტელისადმი. 
 1945 წ. 20 დეკემბერი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

351.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი სანდი ახმეტელისადმი. 
 1947 წ. 28 იანვარი. სიქტივკარი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

352.  თამარ წულუკიძის ღია ბარათი სანდი ახმეტელისადმი, სანოტო ფურცლების გაგზავნასთან და-
კავშირებით. 

 1947 წ. 7 თებერვალი. სიკტიკვარი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

353.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი სანდი ახმეტელისადმი. 
 1947 წ. 18 თებერვალი. სიქტივკარი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

354.  თამარ წულუკიძის ღია ბარათი სანდი ახმეტელისადმი, ნახატებისა და ფოტოსურათის გაგზავნა-
სთან დაკავშირებით. 

 1947 წ. 15 მაისი. კრასნოიარსკის მხარე. ღია ბარათი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

355.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი სანდი ახმეტელისადმი. 
 1947 წ. 15 მაისი. კრასნოიარსკის მხარე. ღია ბარათი. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

თამარ წულუკიძის ღია ბარათი ქეთევან წულუკიძისადმი

356.  თამარ წულუკიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი ქეთევან წულუკიძისადმი. 
 უთარიღო. მინსკი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

სანდი ახმეტელის ღია ბარათები 

თამარ წულუკიძისადმი

357.  სანდი ახმეტელის პირადი ხასიათის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1947 წ. 24 მაისი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

358.  სანდი ახმეტელის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, გამოცდების ჩაბარებასა და მასთან ჩასვ-
ლასთან დაკავშირებით. 

 1947 წ. 13 ივნისი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

359.  სანდი ახმეტელის ღია ბარათი დედის – თამარ წულუკიძისადმი, სწავლაში მიღწეული შედეგების 
შესახებ. 

 1947 წ. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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ანატოლი გლებოვის ღია ბარათები თამარ წულუკიძისადმი

360.  ანატოლი გლებოვის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, სანდრო ახმეტელზე მოგონების დაწე-
რასთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 2 თებერვალი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

361.  ანატოლი გლებოვის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელის სურათის გაგზავნასთან, 
ს. ახმეტელზე მოგონების დაწერასთან დაკავშირებით. 

 1957 წ. 12 აპრილი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

362.  ანატოლი გლებოვის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე მოგონების დაწერასთან 
დაკავშირებით. 

 1957 წ. 27 დეკემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

363.  ანატოლი გლებოვის პირადი ხასიათის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი.
 1958 წ. 6 ივნისი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

364.  ანატოლი გლებოვის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, კრებულზე „სანდრო ახმეტელი” ჟურ-
ნალ „თეატრისთვის” მისი და გიორგი მდივნის მიერ ერთობლივი რეცენზიის დაწერასთან დაკავ-
შირებით. 

 1959 წ. 4 ნოემბერი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

365.  ანატოლი გლებოვის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, ს. ახმეტელზე ჟურნალ „თეატრში” რე-
ცენზიის გამოქვეყნებისა და შემოქმედებით მუშაობასთან დაკავშირებით. 

 1960 წ. 27 მაისი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

366.  ანატოლი გლებოვის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, სანდრო ახმეტელის სპექტაკლების მო-
გონებებთან და დაბადებიდან 75 წლისთავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. 

 1960 წ. 11 ივნისი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

სხვადასხვა პირთა ღია ბარათები 

თამარ წულუკიძისა და სანდი ახმეტელისადმი

367.  ვარვარა წულუკიძის პირადი ხასიათის ღია ბარათი სანდი ახმეტელისადმი. 
 1936 წ. 9 მარტი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

368.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1957 წ. 29 აპრილი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 

369.  მიხაილ იუზოვსკის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, მამის, იოსიფ იუზოვსკის ჯანმრთელო-
ბის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. 

 1961 წ. 6 იანვარი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

370.  კონსტანტინ ფელდმანის პირადი ხასიათის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1961 წ. 31 მაისი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც.
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371.  იოსიფ იუზოვსკის პირადი ხასიათის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1961 წ. 2 ივნისი. მოსკოვი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

372.  ლევან გოთუას სამადლობელი ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი, მისი წიგნის „Горный 
водопад”-ის („მთის ჩანჩქერის”) ბელორუსიულ ენაზე თარგმნისთვის. 

 1961 წ. 15 ოქტომბერი. თბილისი. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

373.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი. 
 1965 წ. 22 აგვისტო. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 

374.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი. 
 უთარიღო. ღია ბარათი. ხელნაწერი. წითელი მელანი. 1 ც. 

375.  უცნობი პირის პირადი ხასიათის ღია ბარათი თამარ წულუკიძისადმი. 
 უთარიღო. ღია ბარათი. ხელნაწერი. მელანი. 1 ც. 

პროგრამები 

376.  კომის ასსრ თოჯინების თეატრის (თამარ წულუკიძის ხელმძღვანელობით) სპექტაკლების: 
„Пролог” („პროლოგი”), „Петрушка и дружок” (საქართველოში ეს სპექტაკლი დაიდგა სახელწო-
დებით „უცხოელი პეტრუშკა”), „Полянка – музыкальный водопиль” („მდელოს ნაკადულის სიმ-
ღერა”), „Подарок” („საჩუქარი”) პროგრამები.

 1947 წ. 20 აპრილი. კომის ასსრ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც.

377.  კომის ასსრ თოჯინების თეატრის (თ. წულუკიძის ხელმძღვანელობით) სპექტაკლების: „Богатыри 
руси” („რუსი გოლიათები”) – მონტაჟი, ს. პრეობრაჟენსკის ზღაპარი – „Богатырь-гора” („გოლია-
თი მთა”) პროგრამები.

 1947 წ. 9 მაისი. კომის ასსრ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

378.  საბავშვო და საყმაწვილო წიგნის კვირეულის პროგრამა.
 1975 წ. 25-30 მარტი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

    სარეკლამო ფურცელი

379.  სანდრო ახმეტელის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სარეკლამო ფუ-
რცელი.

 1978 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

    მოსაწვევი ბარათები

380.  სესილია თაყაიშვილის დაბადების 50 წლისთავის აღსანიშნავი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი.

 1956 წ. 3 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 
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381.  ეკატერინა სატინას სასცენო მოღვაწეობის 45 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღა-
მოს მოსაწვევი ბარათი.

 1956 წ. 13 მაისი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

382.  თამარ თვალიაშვილის სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავის აღსანიშნავი შემოქმედებითი საღა-
მოს მოსაწვევი ბარათი.

 1956 წ. 21 მაისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

383.  ვიქტორ ნინიძის სასცენო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 50 წლისთავის აღსანიშნავი შე-
მოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. 4 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

384.  ვერიკო ანჯაფარიძის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. 7 მაისი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

385.  ეთერ ცქიტიშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1957 წ. 17 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

386.  ერვანდ არაქელოვის დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავის აღსანიშნავი შე-
მოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. 19 მაისი. გორი. სტამბური. 1 ც. 

387.  ნინო (გოგუცა) კუპრაშვილის დაბადებიდან 50 და სასცენო მოღვაწეობის 30 წლისთავისადმი მი-
ძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. 20 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

388.  გიორგი მომცემლიძის თეატრალური მოღვაწეობის 30 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსა-
წვევი ბარათი.

 1957 წ. 25 მაისი. ფოთი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

389.  შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სპექტაკლის „ეზოში ავი ძაღლია” მოსაწვევი ბარათი.
 1957 წ. 3 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

390.  მერი ნაკაშიძის კონცერტის მოსაწვევი ბარათი.
 1957 წ. 12 ივნისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

391.  ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 120 და გარდაცვალების 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბი-
ლეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1957 წ. 19 ოქტომბერი. ყვარელი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

392.  მერი ნაკაშიძის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1957 წ. 21 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

393.  თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სპექტაკლის „ჩრდილოეთის პატარძლის” გენერალური 
რეპეტიციის მოსაწვევი ბარათი.

 1958 წ. 27 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 
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394.  დავით ანდღულაძის დაბადების 60 და სასცენო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 35 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1958 წ. 7 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

395.  ლადო გუდიაშვილის დაბადებიდან 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავისადმი მი-
ძღვნილი საზეიმო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1958 წ. 20 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

396.  ლავრენტი ციცაგის დაბადებიდან 60 და სასცენო მოღვაწეობის 35 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1958 წ. 3 მარტი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

397.  თეატრალური ინსტიტუტის IV კურსის მე-11 ჯგუფის სადიპლომო სპექტაკლის „იუპიტერი იცი-
ნის” მოსაწვევი ბარათი.

 1958 წ. 4 მარტი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

398.  მოსკოვში ქართული ლიტერატურისა და კულტურის დეკადის დასკვნითი საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი.

 1958 წ. 30 მარტი. მოსკოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 2 ც. 

399.  თბილისის სომხური თეატრის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოსაწვევი 
ბარათი.

 1958 წ. 7 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და სომხურ ენებზე. 1 ც. 

400.  ლილი აფხაზავას შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1958 წ. 9 ივნისი. ბათუმი. სტამბური. 1 ც. 

401.  ვახტანგ ნინუას შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1958 წ. 20 სექტემბერი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. 1 ც. 

402.  თბილისის დაარსებიდან 1500 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1958 წ. 19 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

403.  ალექსანდრე ჟორჟოლიანის დაბადებიდან 70 და სასცენო მოღვაწეობის 40 წლის აღსანიშნავი 
საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1958 წ. 17 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

404.  თბილისის თოჯინების ქართული თეატრის სპექტაკლის „ყურშას” მოსაწვევი ბარათი.
 1958 წ. 3 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

405.  თბილისის მხატვრული თვითმოქმედების კულტურულ-საგანმანათლებლო სასწავლებლის საღა-
მო-კონცერტის მოსაწვევი ბარათი.

 1959 წ. 23 თებერვალი. თბილისი. სტამბური. 2 ც.

406.  სმოლენსკის სახალხო თეატრის სპექტაკლის „Барабанщица” („მედოლე ქალი”) მოსაწვევი ბა-
რათი.

 1959 წ. 17 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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407.  ქრონიკურ-დოკუმენტური და სამეცნიერო-პოპულარული ფილმების სტუდიის ახალი ნაწარმოე-
ბების ჩვენება-განხილვის მოსაწვევი ბარათი.

 1959 წ. 20 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. 2 ც. 

408.  საქართველოს თეატრალური საზოგადოების V პლენუმის მოსაწვევი ბარათი.
 1961 წ. 2-3 ივნისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

409.  დოდო ანთაძის დაბადებიდან 60 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავის აღსანიშნავი 
საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1962 წ. 28 მაისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

410.  გიორგი დავითაშვილის დაბადებიდან 70 და შემოქმედებითი მოღვაწეობის 50 წლისთავის აღსა-
ნიშნავი საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.

 1963 წ. 10 ივნისი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

411.  ელენე მამულაშვილის ნამუშევართა გამოფენის გახსნის მოსაწვევი ბარათი.
 1963 წ. 19 ივნისი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

412.  გიორგი შავგულიძის ხსოვნის საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1966 წ. 11 აპრილი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. 

413.  შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 800 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1966 წ. 19 ოქტომბერი. მინსკი. სტამბური. ბელორუსიულ ენაზე. 1 ც.

414.  მინსკში საქართველოს რესპუბლიკისადმი მიძღვნილი ხალხთა მეგობრობის საღამოს მოსაწვევი 
ბარათი.

 1967 წ. 16 მარტი. მინსკი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.

415.  სანდრო ახმეტელის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსა-
წვევი ბარათი.

 1967 წ. 29 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 ც. 

416.  ბელორუსიის მწერალთა კავშირის პლენუმის მოსაწვევი ბარათი.
 1968 წ. მინსკი. სტამბური. ბელორუსიულ ენაზე. 1 ც. 

417.  მეორე მსოფლო ომში გამარჯვების 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 1975 წ. 28 თებერვალი. მინსკი. სტამბური. ერთვის კონვერტი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

418.  სანდრო ახმეტელის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოსაწვევი 
ბარათი.

 1978 წ. 17 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

419.  სანდრო ახმეტელის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამოს მოსა-
წვევი ბარათი.

 1978 წ. 19 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 

420.  თამარ წულუკიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 2008 წ. 17 დეკემბერი. თბილისი. 3 ც. 
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421.  თინათინ ღვინიაშვილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. ქუთაისი. სტამბური. 1 ც. 

422.  ეკატერინა სატინასთან შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი.
 უთარიღო. თბილისი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 2 ც. 

      დეპეშები

423.  ტუგანოვის მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძის შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სცენაზე 
დაბრუნებასთან დაკავშირებით.

 1957 წ. 17 აპრილი. ბაქო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

424.  მაყვალა გოგინაშვილის, ლამარა არსოშვილისა და ეთერ იაგუტოვას მისალოცი დეპეშა თამარ 
წულუკიძისადმი,  მსახიობის შ. რუსთაველის სახელობის თეატრის სცენაზე დაბრუნებასთან და-
კავშირებით.

 1957 წ. 21 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც. 

425.  ქეთო მხეიძის მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, საპატიო ნიშნის ორდენით დაჯილდოე-
ბასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 18 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

426.  სუზანა ბეჟუაშვილის მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, საპატიო ნიშნის ორდენით და-
ჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 19 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

427.  ნინა ღვინიაშვილის მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, საპატიო ნიშნის ორდენით და-
ჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 19 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

428.  ქეთოს (გვარი მითითებული არ არის) მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, საპატიო ნიშნის 
ორდენით დაჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 19 აპრილი. მოსკოვი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

429.  ალეს პალჩევსკის მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, საპატიო ნიშნის ორდენით დაჯილ-
დოებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 19 აპრილი. მინსკი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

430.  ნიკუშა გამრეკელის მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, საპატიო ნიშნის ორდენით და-
ჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 19 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

431.  შოთა ახალშენიშვილის მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, საპატიო ნიშნის ორდენით და-
ჯილდოებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 20 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
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432.  საშა ყაზაროვის მისალოცი დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, საპატიო ნიშნის ორდენით დაჯილ-
დოებასთან დაკავშირებით.

 1958 წ. 23 აპრილი. ველისციხე. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

433.  თინა დონჯაშვილის მადლობის დეპეშა თამარ წულუკიძისადმი, მისი რომანის „ალაზანზე” ბელო-
რუსიულ ენაზე თარგმნასთან დაკავშირებით.

 1967 წ. 28 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 ც. 

სხვადასხვა

434.  დავით ფურცელაძის მოწმობა ალ. სუმბათაშვილ-იუჟინის სახელობის მოსწავლეთა თეატრში 
მსახიობად მუშაობასთან დაკავშირებით.

 1923 წ. 12 იანვარი. ტფილისი. ფოტოასლი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

435.  სანიტარული დასახლება „პროტოკის” ლაზარეთის უფროსის ლ. რუბინერისა და ინსპექტორ ე. 
რაზნევსკაიას წერილი ვარვარა წულუკიძისადმი, მისი შვილის (თ. წულუკიძის) ლაზარეთში მედ-
დად მუშაობასა და მისი შეწყალების შესახებ სსრკ-ის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისათვის საქ-
მის გადახედვასთან დაკავშირებით.

 1944 წ. 4 მარტი. სიქტივკარი. ხელნაწერი. მელანი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ. 

436.  ბარბალე (ვარვარა) წულუკიძის მოგონებები.
 1948 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 26 გვ. 

437.  გალია რისიტენკოს წერილი ვარვარა წულუკიძისადმი, თამარ წულუკიძისათვის გადასახლებაში 
გასაგზავნ ნივთებთან დაკავშირებით.

 1950 წ. 24 ოქტომბერი. კურსკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

438.  გალია რისიტენკოს პირადი ხასიათის წერილი ვარვარა და ქეთევან წულუკიძეებისადმი, თამარ 
წულუკიძისათვის საკვების გადაცემასთან დაკავშირებით.

 1950 წ. კურსკი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

439.  საქართველოს სსრ იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო ექსპერტიზის სამეცნიერო-კვლევითი 
ლაბორატორიის დასკვნა აკაკი ვასაძის „ჩემი ავტობიოგრაფიის” (ფოტოასლი) აკ. ვასაძის სხვა 
ხელნაწერებთან შედარების იდენტურობასთან დაკავშირებით.

 1985 წ. 2 აპრილი. თბილისი. ფოტოასლი. ნაბეჭდი. 13 გვ. 

440.  საქართველოს სსრ ლიტერატურისა და ხელოვნების ცენტრალური სახელმწიფო არქივის ცნო ბა, 
მუზეუმიდან ხელნაწერის ფოტოასლის მიღების უფლების შესახებ. 

 1985 წ. 3 აპრილი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

441.  ვარვარა წულუკიძის ავტობიოგრაფია.
 უთარიღო. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 


