
                                  ბელა ბელეცკაია პირადი საარქივო ფონდი 

                 ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

1. ბელა ბელეცკაიას კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1940 წ. 5 ოქტომბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

2. ბელა ბელეცკაიას ავტობიოგრაფია. 

1945 წ. 16 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.  

 

3. ბელა ბელეცკაიას კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1946 წ. 16 სქტემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

4. ბელა ბელეცკაიას ავტობიოგრაფი. 

1948 წ. 19 მაისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. შავი მელანი. 2 გვ.  

 

5. ბელა ბელეცკაიას კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1948 წ. 19 მაისი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

6. ბელა ბელეცკაიას განცხადება ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, 

პერსონალური პენსიის დანიშვნასთან დაკავშირებით, შუამდგომლობის აღძვრის 

შესახებ. 

1948 წ. ავტოგრაფი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

7. ბორის ვიაზეცკის მიერ  ბელა ბელეცკაიასადმი მიძღვნილი პოეტ ტიუტჩევის 

ლექსი 

1949 წ. 17 აპრილი. თბილისი. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.   

 

8. ბელა ბელეცკაიას კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1953 წ. 18 დეკემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

9. ბელა ბელეცკაიას ავტობიოგრაფია. ერთვის შესრულებული როლების სია.  

1953 წ. 18 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

10. ბელა ბელეცკაიას დახასიათება, გაცემული ალ. გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრის დირექტორ - დ. ანთაძის მიერ  

1953 წ. 22 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - დ. ანთაძე. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

11. ბელა ბელეცკაიას დახასიათება, გაცემული ალ. გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრის დირექტორ - დ. ანთაძის მიერ  

1953 წ. 29 დეკემბერი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. ხელს აწერს - დ. ანთაძე. 2 გვ.  

 

12. ბელა ბელეცკაიას შემოქმედებითი ცნობარი, გაცემული სათეატრო მუზეუმის 

დირექციის მიერ  

1956 წ. 5 მარტი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ.  



 

13. ბელა ბელეცკაიას ავტობიოგრაფია. 

1957 წ. 22 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

14. ბელა ბელეცკაიას კადრების აღრიცხის პირადი ფურცელი. 

1957 წ. 22 დეკემბერი. ბლანკი. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

15. ბელა ბელეცკაიას დახასიათება, გაცემული ალ. გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიერ  

1958 წ. 10 თებერვალი. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: პ. კანდელაკი, ა. ერმილოვა, ა. 

ნირვანოვა. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

16. ბელა ბელეცკაიას დაბადებიდან 70 წლისა და სასცენო მოღვაწეობის 40 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.  

1973 წ. 2 აპრილი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც. 2 ეგზ.  

 

17. ბელა ბელეცკაიას დახასიათება, გაცემული ალ. გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრის დირექტორ - დ. ანთაძის მიერ  

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელს აწერენ: დ. ანთაძე, ალ. თაყაიშვილი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

18. ბელა ბელეცკაიას საკვალიფიკაციო ფურცელი.  

უთარიღო. ბლანკი. ხელით შევსებული მელანი. რუსულ ენაზე. 4 გვ.  

 

19. ბელა ბელეცკაიას დახასიათება, გაცემული ალ. გრიბოედოვის სახელობის 

სახელმწიფო თეატრის დირექტორ - დ. ანთაძის მიერ  

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

20. ბელა ბელეცკაიას ცნობა შემოქმედებითი მოღვაწეობის შესახებ.  

უთარიღო. ბლანკი. ხელით შევსებული. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

21. ბელა ბელეცკაიას ავტობიოგრაფია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.  

 

22. ბელა ბელეცკაიას მოგონება „ქართველი მსახიობები ფრონტზე“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 12 გვ.   

 


