
                                                                       

შალვა ამირანაშვილი 

შალვა ამირანაშვილის პირადი საარქივო ფონდი 

ბიოგრაფიული, საზოგადოებრივი და შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

1. შალვა ამირანაშვილის ბიოგრაფია. 

1938 წ. 27 ივლისი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 2 ეგზ. 

 

2. შალვა ამირანაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1938 წ. 10 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ 

ენაზე. 4 გვ.  

 

3. შალვა ამირანაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1939 წ. 1 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ 

ენაზე. 4 გვ.   

 

4. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება, გრიგოლ 

ბუხნიკაშვილის სათეატრო მუზეუმის დირექტორად და შალვა ამირანაშვილის 

„მეტეხის“ მუზეუმის დირექტორად დანიშვნის შესახებ. 

1939 წ. 21 აპრილი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  

 

5. ხელოვნების საქმეთა სამმართვეოს მიერ გაცემული ბრძანება, კულტურული 

ძეგლების დაცვის განყოფილების უფროს დ. ლომაძისა და მისი მოადგილის შალვა 

ამირანაშვილისადმი ადმინისტრაციული სასჯელის გამოცხადების შესახებ. 

1939 წ. 28 მაისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  

 

6. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება, მუზეუმ „მეტეხის“ 

ანგარიშის დამტკიცების შესახებ. 

1940 წ. 10 იანვარი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 3 გვ.  

 

7. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს ბრძანება, შალვა ამირანაშვილის მხატვრების 

კომისიაში ჩართვის შესახებ. 

პირი: რ. თავაძე, ლადო გუდიაშვილი, ელენე ახვლედიანი, გიორგაძე, დიმიტრი 

ჯანელიძე. 

1940 წ. 11 თებერვალი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  

 

8. შალვა ამირანაშვილის დახასიათება გაცემული ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოს მიერ   

1940 წ. 27 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 2 ეგზ.  

 

9. შალვა ამირანაშვილის ბიოგრაფია.  

1940. 10 ოქტომბერი. თბილისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.  

       10.  ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს მიერ გაცემული ბრძანება, შალვა     



              ამირანაშვილისადმი, ადმინისტრაციასთან შეუთანხმებელი ქცევის გამო,  

              მითითების გამოცხადების შესახებ. 

1941 წ. 7 იანვარი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

11. ხელოვნების საქმეთა სამმართვეოს მიერ გაცემული ბრძანება, სამხატვრო 

აკადემიაში ხელოვნების ისტორიისა და კერამიკის კათედრების აღდგენისა და 

ისტორიის კათედრის გამგედ შალვა ამირანაშვილის დანიშვნის შესახებ. 

1944 წ. 10 იავარი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  

 

12. შალვა ამირანაშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი. 

1947 წ. 21 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ 

ენაზე. 4 გვ.  

 

13. აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო სხდომის მოსაწვევი ბარათი. 

პირი: როინ მეტრეველი, ნათელა ჯაბუა. 

2019 წ. 7 ნოემბერი. სტამბური. 1 ც.  

 

14. შალვა ამირანაშვილის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი ცნობა. 

უთარიღო. სტამბური. ხელით შევსებული. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ.  

 

15. თბილისის სამხატვრო აკადემიის მიერ გაცემული ბრძანება (ამონაწერი), შალვა 

ამირანაშვილის სამსახურში მთლიანი განაკვეთით უზრუნველყოფის შესახებ.  

პირი: რომანოზ დავლიანიძე, არჩილ შავიანიძე.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  

 

16. შალვა ამირანაშვილის დახასიათება გაცემული ხელოვნების საქმეთა 

სამაართველოს მიერ 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

17. შალვა ამირანაშვილის დახასიათება გაცემული ხელოვნების საქმეთა 

სამაართველოს მიერ 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  

 

  


