
ვლადიმერ ერქომაიშვილის პირადი საარქივო ფონდი 

ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 
 

პიროვნების დამადასტურებელი საბუთი, საშვი 
 

1. ვლადიმერ ერქომაიშვილის მოწმობა. მაკვანეთის ორკლასიანი სასწავლებლის 

დამთავრებასთან დაკავშირებით. Vლადიმირ Eრკომაისჰვილი ცერტიფიცატე. 

1955 წ. 31 აგვისტო. ნაბეჭდი. ასლი. Dამოწმებული ნოტარიუსის მიერ. ბეჭედდასმული. 

რუსულ ენაზე. 1 გვ.  
 

2. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 59-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ 

დემონსტრაციაზე დასასწრებად ვლადიმერ ერქომაიშვილის საშვი.  

1976 წ. 7 ნოემბერი. სტამბური. თბილისი. 1 ც. 
 

ავტობიოგრაფია, ბიოგრაფია 
 

3. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ავტობიოგრაფია. 

1952 წ. 29 თებერვალი. ნაბეჭდი. 2 გვ.  
 

4. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ბიოგრაფია. Bიოგრაპჰყ ოფ Vლადიმირ Eრკომაისჰვილი.  

1968 წ. 23 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ. 
 

კადრების აღრიცხვის ფურცელი 
 

5. ვლადიმერ ერქომაიშვილის კადრების აღრიცხვის პირადი ფურცელი.  

1952 წ. 7 აპრილი. მახარაძე. ავტოგრაფი. სტამბური. მელანი. 4 გვ. 
 

დახასიათება 
 

6. ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლის მიერ გაცემული ვლადიმერ 

ერქომაიშვილის დახასიათება. 

ხელს აწერს: საქართველოს ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლის 

დირექტორი – გრიგოლ კოკელაძე. Vლადიმირ Eრკომაისჰვილი’ს ცჰარაცტერიზატიონ. 

1952 წ. 8 აპრილი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  

დებულება, დადგენილება, გადაწყვეტილება 

7. მშრომელთა დეპუტატების მახარაძის რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი 

კომიტეტის სხდომის გადაწყვეტილება. თვითმოქმედი მხატვრული კოლექტივებისა და 

ინდივიდუალური შემსრულებლების რაიონული დათვალიერების ჟიურის დამტკიცების 

შესახებ.  

1974 წ. 15 ნოემბერი. მახარაძე. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  

8. საქართველოს კომუნისტური პარტიის მახარაძის რაიკომის ბიურის დადგენილება და 

დებულება. საბჭოთა საქართველოს 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი მხატვრული 

თვითმოქმედების რაიონული ოლიმპიადის ჩატარების შესახებ. 

1980 წ. 10 ივლისი. მახარაძე. ნაბეჭდი. 5 გვ.  
 



9. მახარაძის სახალხო დეპუტატთა რაიონული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის 

გადაწყვეტილება. საბჭოთა საქართველოს 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

თვითმოქმედების რეიონული ოლიმპიადისთვის მზადების მიმდინარეობის შესახებ. 

1981 წ. 16 იანვარი. მახარაძე. ნაბეჭდი. ასლი. ბეჭედდასმული. 3 გვ. 
 

ცნობა 
 

10. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ცნობა. მახარაძის რაიონის კულტურის სახელმწიფო 

სახლის ინსტრუქტორ-მუსიკოსად მუშაობის შესახებ. ხელს აწერს: კულტურის სახლის 

დირექტორი – გ. ვასაძე. Vლადიმერ (Lადიცო) Eრკომაისჰვილი’ს ცერტიფიცატე. 

1938 წ. 9 სექტემბერი. მახარაძე. შტამპი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 
 

11. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ცნობა. მახარაძის რაიონის კულტურის სახლში 

ინსტრუქტორ-მუსიკოსად მუშაობის შესახებ. ხელს აწერს: მახარაძის რაიონის 

კულტურის სახლის დირექტორი – გ. ვასაძე. Vლადიმერ (Lადიცო) Eრკომაისჰვილი’ს 

ცერტიფიცატე. 

1939 წ. 10 მაისი. მახარაძე. შტამპი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 
 

12. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ცნობა მაკვანეთის საკოლმეურნეო გუნდის 

ხელმძღვანელად მუშაობის შესახებ. Vლადიმერ (Lადიცო) Eრკომაისჰვილი’ს 

ცერტიფიცატე. 

1939 წ. 31 აგვისტო. მახარაძის რაიონი. მაკვანეთი. შტამპი. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. 

Mელანი. 1 გვ.  
 

13. ცნობა. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ხელფასის რაოდენობის შესახებ. ხელს აწერს: 

კულტურის სახლის დირექტორი – გ. ლომთათიძე. 

1960 წ. 22 დეკემბერი. მახარაძე. შტამპი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  
 

14. ცნობა. გაცემული საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს მიერ კამერული 

ანსამბლის ჟანრში ვლადიმერ ერქომაიშვილისათვის პირველი კატეგორიის მინიჭების 

შესახებ. 

1964 წ. 15 ივლისი. თბილისი. ასლი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ.  
 

15. ცნობა. ვლადიმერ ერქომაიშვილის მუშაობისა და ხელფასის შესახებ. ხელს აწერს: 

მახარაძის კულტურის სახლის დირექტორი – გ. ლომთათიძე. 

1965 წ. 10 მაისი. მახარაძე. შტამპიანი ფურცელი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  
 
 
 

მიმართვები 
 

16. ხალხური შემოქმედების ცენტრალური სახლის მიმართვა მახარაძის რაიონის 

კულტსახლის დირექტორისადმი. მახარაძის რაიონის მომღერალთა გუნდს ვლადიმერ 

ერქომაიშვილის ხელმძღვანელობით უფლება ეძლევა ჩაატაროს კონცერტები 



დამტკიცებული რეპერტუარის მიხედვით. ხელს აწერენ: გრიგოლ კოკელაზე, ავქსენტი 

მეგრელიძე. Aდდრესს ოფ ტჰე ცენტრალ ჰოუსე ოფ ფოლკ არტ. 

1945 წ. 13 აპრილი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 
 

17. მახარაძის რაიონის საფინანსო განყოფილების მიმართვა ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი. რაიონის კულტურის სახლების წრეების კატეგორიის 

ხელმძღვანელების ხელფასის განსაზღვრის შესახებ. ხელს აწერს: ვ. შარაშიძე, მ. დარჩია. 

Aდდრესს ოფ Mაკჰარადზე დისტრიცტ ფინანციალ დეპარტმენტ ტო Vლადიმერ 

Eრკომაისჰვილი. 

1966 წ. 23 აპრილი. მახარაძე. შტამპი. რეზოლუციით. ნაბეჭდი. 1 გვ.  
 

18. ვლადიმერ ერქომაიშვილის (შვილიშვილი) მიმართვა (სამადლობელი) გაცემული მ. 

ბალანჩივაძის სახელობის სამუსიკო სასწავლებლის დირექციის მიერ. Xელს აწერს: 

სასწავლებლის დირექტორი – ქ. ჯიქია. 

1986 წ. 24 დეკემბერი. ნაბეჭდი. სტამბური. ბეჭედდასმული. 1 ც.  
 

განცხადებები 
 

19. ვლადიმერ ერქომაიშვილის განცხადება, საქართველოს სსრ მახარაძის რაიკომის 

მდივან შოთა ჭანუყვაძისადმი გურული ხალხური სიმღერების შესწავლისათვის შემდეგი 

ღონისძიებების გატარების შესახებ. 

1957 წ. 18 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 
 

20. ვლადიმერ ერქომაიშვილის განცხადება მახარაძის სარაიონო კულტურის სახლის 

ანსამბლის სარეპეტიციო განრიგის შესახებ. Vლადიმერ Eრკომაისჰვილი’ს სტატემენტ. 

1975 წ. 27 მარტი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.  
 

21. ვლადიმერ ერქომაიშვილის განცხადება საქართველოს სსრ მახარაძის რაიკომის 

პირველ მდივან დემურ დვალიშვილისადმი. ქართული ხალხური სიმღერების 

აღდგენისა და განვითარების საქმეში ხელშეწყობის შესახებ. 

პირი: გ. სალუქვაძე. 

1981 წ. 31 იანვარი. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 

22. ვლადიმერ ერქომაიშვილის განცხადება საქართველოს სსრ მახარაძის რაიონის 

რეიკომის პირველ მდივან დემურ დვალიშვილსა და მახარაძის რაიონის მშრომელთა 

დეპუტატების რაისაბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარეს ოთარ თენეიშვილისადმი, 

ლოტბართა ანსამბლის აღდგენისა და ხალხური სიმღერების შესწავლის შესახებ.  

1981 წ. 31 იანვარი. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 

მოხსენებითი ბარათები 
 

23. ვლადიმერ ერქომაიშვილის მოხსენებითი ბარათი, საქართველოს სსრ კულტურის 

მინისტრ ოთარ თაქთაქიშვილისადმი, სალოტბარო სკოლის მისივე ხელმღვანელობით 

დაარსების შესახებ. ვლადიმერ (Lადიცო) Eრკომაისჰვილი’ს რეპორტ ცარდ. 

პირი: არტემ ერქომაიშვილი, ვარლამ სიმონიშვილი, გ. სალუქვაძე.  



1973 წ. 15 მაისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 

24. ვლადიმერ ერქომაიშვილის მოხსენებითი ბარათი, საქართველოს სსრ მახარაძის 

რაიონის პირველ მდივან დ. დვალიშვილისადმი, გურული ხალხური სიმღერების 

შემსწავლელ სუდიებში არსებული მდგომარეობის შესახებ. 

1981 წ. 25 თებერვალი. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

25. ვლადიმერ ერქომაიშვილის მოხსენებითი ბარათი, საქართველოს კომუნისტური 

პარტიეს მახარაძის რაიკომისადმი რაიონის სკოლებში ხალხური სიმღერების 

შემსწავლელი სტუდიების მუშაობის შესახებ.  

უთარიღო. მახარაძე. ნაბეჭდი. მინაწერებით. 20 გვ.  
 

26. ვლადიმერ ერქომაიშვილის მოხსენებითი ბარათი საქართველოს სსრ მახარაძის 

რაიონის რაიკომის პირველ მდივან დ. დვალიშვილისადმი, მახარიძის რაიონის 

სოფლებში ჩამოყალიბებული გურული ხალხური სიმღერების შემსწავლელი სტუდიების 

მუშაობის შესახებ. 

პირი: ვ. ქუთათელაძე.  

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.  
 

ხელშეკრულება 
 

27. ხელშეკრულება დადებული ჭანიეთის რუსთაველის სახელობის კოლმეურნეობასა და 

ვლადიმერ ერქომაიშვილს შორის, ჭანიეთის მომღერალთა გუნდის მომზადების შესახებ.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ფანქარი. 1 გვ.  
 

ჯილდოები, დიპლომები 
 

28. ვლადიმერ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი. საქართველოს სსრ ხელოვნების 

დამადასტურებელი მოღვაწის წოდების მინიჭებასთან დაკავშირებით. ხელს აწერენ: 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე – ვ. გოგუა, 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი – ვ. ეგნატაშვილი. 

Vლადიმერ Eრკომაისჰვილი’ს Hონორარყ Dეედ. 

1952 წ. 16 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. მაგარი ყდით. 1 ც.  
 

29. ვლადიმერ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი, გაცემული საქართველოს სსრ 

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ, მხატვრული თვითმოქმედების განვითარების 

საქმეში თვალსაჩინო დამსახურებისთვის. ხელს აწერს: საქართველოს სსრ უმაღლესი 

საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე – მ. ჩუბინიძე.  

1955 წ. 31 მაისი. თბილისი. სტამბური. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. 1 ც.  
 

30. ვლადიმერ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი, გაცემული საქართველოს სსრ 

უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ. ხელს აწერენ: საქართველოს სსრ უმაღლესი 

საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე – მ. ჩუბინიძე, საქართველოს სსრ უმაღლესი 

საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი – ზ. გელდიაშვილი.  



1957 წ. 3 ოქტომბერი. თბილისი. ხელნაწერი. სტამბური. ბეჭედდასმული. ტუში. ქართულ 

და რუსულ ენებზე. 1 ც.  
 

31. ვლადიმერ ერქომაიშვილის დიპლომი, გაცემული საქართველოს მინისტრთა საბჭოს 

ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტის მიერ, მხატვრული 

თვითმოქმედების პირველ სატელევიზიო რესპუბლიკურ ფესტივალში წარმატებით 

მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ხელს აწერს: საქართველოს მინისტრთა საბჭოს 

ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯომარე – კარლო 

გარდაფხაძე. Vლადიმერ Eრკომაისჰვილი’ს დიპლომა. 

1971 წ. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც. 
 

32. ვლადიმერ ერქომაიშვილი საპატიო სიგელი, გაცემული საქართველოს სსრ 

კულტურის სამინისტროს ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლის მიერ. ხელს 

აწერს: საქართველოს ხალხური შემოქმედების რესპუბლიკური სახლის დირექტორი – 

მიხეილ ჩირინაშვილი. Vლადიმერ Eრკომაისჰვილი’ს Hონორარყ Dეედ. 

1980 წ. 5 აპრილი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 ც.  
 

33. ვლადიმერ ერქომაიშვილის სიგელი, რესპუბლიკურ ტურისტულ მრავალჭიდში 

მესამე ადგილის დაკავებასთან დაკავშირებით. ხელს აწერს: საზოგადოება “სპარტაკის” 

თავმჯდომარე – ა. მეგრელაძე. 1986 წ. 25-26 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. 

ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. რუსულ ენაზე. 1 ც. 
 

34. ვლადიმერ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი სამონადირეო მეურნეობის 

განვითარებაში აქტიური მონაწილეობისათვის. ხელს აწერს: “მონკავშირის” 

პრეზიდიუმის თავმჯდომარე – ნ. მგელიაშვილი. 

უთარიღო. სტამბური. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ბეჭედდასმული. 1 ც.  
 

ადრესები 

35. მაკვანეთის კალინინის სახელობის კოლმეურნეობის გამგეობისა და სახალხო 

დეპუტატების სასოფლო საბჭოს აღმასკომის მისალოცი ადრესი ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი. დაბადებიდან 85 წლისთავთან დაკავშირებით. 

1980 წ. 5 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.  
 

36. საქართველოს მუსიკალური და ქორეოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდიუმის 

მისალოცი ადრესი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი, დაბადებიდან 85 წლისთავთან 

დაკავშირებით.  

1980 წ. 5 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  
 

37. მახარაძის ალ. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

კოლექტივის მისალოცი ადრესი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი, დაბადებიდან 85 

წლისთავთან დაკავშირებით. 

1980 წ. 5 აპრილი. მახარაძე. სტამბური. დაზიანებული. 1 გვ.  
 



38. მახარაძის რაიონის კულტურის განყოფილებისა და მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული 

საზოგადოების რაიონული გამგეობის მისალოცი ადრესი ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი, დაბადებიდან 85 წლისთავთან დაკავშირებით. 

1980 წ. 5 აპრილი. მახარაძე. სტამბური. მაგარი ყდით. 1 გვ.  
 

39. აჭარის ასსრ მუსიკალური და ქორეოგრაფიული საზოგადოების პრეზიდიუმის 

მისალოცი ადრესი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი, დაბადებიდან 85 წლისთავთან 

დაკავშირებით.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  
 

ნოტები 
 

40. ნოტები: “მეგობრობა” ტექსტი – ქეთევან თოხაძის, “ანდერძი” ტექსტი – ტარას 

შევჩენკოსი, თარგმანი – სიმონ ჩიქოვანის (ოთხხმიანი გუნდი, A ჩაპელლა).  

მიძღვნილი უკრაინელი და მახარაძის რაიონის ქართველი კოლმეურნეების მეგობრობის 

20 წლისთავთან დაკავშირებით.  

1958 წ. 28 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ, რუსულ და უკრაინულ ენებზე. 8 გვ. 
 

41. ნოტები – შოთა მილორავას “არის ასეთი ქვეყანა” (“სიმღერა საქართველოზე”). 

ტექსტი – იოსებ ნონეშვილის. 

1963 წ. 4 ივნისი. Aვტოგრაფი. ტუში. 4 გვ.  
 

42. ნოტები – “სუფრული”. 

1979 წ. 23 მარტი. ხელნაწერი. ფანქარი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 5 გვ.  
 

43. ნოტები: ხალხური სიმღერები: “შავდიდა”, “ხორუმი” (სამი ხმისათვის). 

უთარიღო. სანოტო რვეული. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 6 გვ.  
 

44. ნოტები: ხალხური სიმღერები “ადილა”, “შვიდკაცა” (სამი ხმისთვის). 

უთარიღო. სანოტო რვეული. ხელნაწერი. ფანქარი. 12 გვ.  
 

45. ნოტები: “გურული ნანინა”, “ხევსურული სუფრული”, “მოსვლითა თქვენითა 

სტუმრებო”, “უსიტყვო ზარი”, “ნათლია და ნათლი დედა”, “მეზობელი”, “ხორუმი”.  

უთარიღო. ნოტების რვეული. ავტოგრაფი. ფანქარი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 15 

გვ.  
 

46. ნოტები – “სიმღერა მეგობრობაზე”. ტექსტი – მ. ქარჩავასი, მუსიკა – ი. ბობოხიძის. 

უთარიღო. სტამბური. 4 გვ.  
 

47. ნოტები – დიმიტრი არაყიშვილი “სამშობლო და გამარჯვება”, ტექსტი – იოსებ 

გრიშაშვილის.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. 9 გვ.  
 

48. ნოტები – ვანო მურადელის “მსოფლიოს ახალგაზრდული მარში”. ტექსტი – ვ. 

ხარიტონოვის.  



უთარიღო. სტამბური. 2 გვ. 
 

49. ნოტები – შოთა მილორავას “ძლევის სიმღერა”. “მწვანესა და უქუდოსა”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ტუში. ფანქარი. ნოტების რვეული. 8 გვ. 
 

სცენარები და ინსცენირებები 
 

50. ტექსტები სიმღერებისთვის: “გაფრინდი. შავო მერცხალო”, “შენ ხარ ვენახი”, 

“სისატურა”. 

უთარიღო. ვლ. ერქომაიშვილის ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 3 გვ.  
 

ჩანაწერები 
 

51. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერი ბათუმის ოლქის პოლიციის უფროსის ლევან 

გურიელის მოკვლასთან დაკავშირებული ხალხური ლექსი.  

1964 წ. 3 თებერვალი. ვლ. ერქომაიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 
 

52. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერი – “სუფრის წესი გურიაში ლხინის დროს”.  

1970 წ. 7 სექტემბერი. ავტოგრაფი. მწვანე ბურთულიანი კალამი. 2 გვ. 
 

53. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერი გურული ხალხური სიმღერების შესახებ. 

1970 წ. 29 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  
 

54. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერი. 

1971 წ. 9 თებერვალი. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

55. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერები ივლიანე ყაფლანის ძე კეჭაღმაძის 

ბიოგრაფიული ცნობები. 

1973 წ. 25 თებერვალი. ვლ. ერქომაიშვილის ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 

3 გვ.  
 

56. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერები. I რესპუბლიკური ფესტივალის შესახებ.  

1976 წ. მახარაძე. რვეული. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 18 გვ.  
 

57. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერი.  

პირი: სამუელ ჩავლეიშვილი, ანტონ და დავით დუმბაძეები, ვარლამ სიმონიშვილი, 

გიორგი ბაბილოძე, არტემ და ანანია ერქომაიშვილები. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

58. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერები. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 5 გვ.  
 

59. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერები. მახარაძის სარაიონო კულტურის სახლის 

თვითმოქმედი ანსამბლის ჯილდოების შესახებ. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 



60. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერები სოფელ ძიმითში მცხოვრებ ანზორ ტუღუშის 

ოჯახის შესახებ. 

პირი: სიმონ და დავით გოგუნავები. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. ფანქარი. 2 გვ.  
 

61. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერები. 

პირი: ხარლამპი სავანელი, ალექსანდრე და ილო გოძიაშვილები. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 6 გვ.  
 

62. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ჩანაწერები. სხვადასხვა ხასიათის. 

უთარიღო. ბლოკნოტი. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. ფანქარი. 10 გვ.  
 

63. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ბლოკნოტი. ჩანაწერებით. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 
 

სიტყვები 
 

64. ვლადიმერ ერქომაიშვილის მისასალმებელი სიტყვა მირიან ჩხიკვიშვილის 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის 40 წლისთავთან დაკავშირებით. 

1959 წ. 20 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.  
 

65. ვლადიმერ ერქომაიშვილის მისასალმებელი სიტყვა “მუდამ ამაყად ვიდექი”. 

მახარაძის რაიონის კულტურის სახლის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 35 წლისთავთან 

დაკავშირებით.  

პირი: არტემ, ანანია ერქომაიშვილები, ვ. მეგრელაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.  
 

სარეპერტუარო მაჩვენებლები 
 

66. ნასაკირალის კულტურის სახლის ცეკვისა და სიმღერის თვითმოქმედი ანსამბლის 

რეპერტუარი. 

1975 წ. 26 აპრილი. ნასაკირალი. სტამბური. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 

გვ.  
 

67. მახარაძის რაიონული კულტურის სახლის სიმღერისა და ცეკვის თვითმოქმედი 

ანსამბლის რეპერტუარი. ხელმძღვანელი – ვლადიმერ ერქომაიშვილი. 

1976 წ. 29 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  
 

68. რეპერტუარი. 

1. ლაშეს კოლმეურნეობის მხატვრული ბრიგადა.  

2. ნატანების ციტრუსების მეურნეობის მხატვრული ბრიგადა. 

3. ნასაკირალის ჩაის საბჭოთა მეურნეობის სიმღერის თვითმოქმედი ანსამბლი. 

4. ნაღობილევის კოლმეურნეობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.  
 



69. ლიხაურის კულტურის სახლთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 

რეპერტუარი. ხელმძღვანელები: ნ. ნიშნიანიძე, ჟ. ჭანიშვილი.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

70. ნატანების ციტრუსების ექსპერიმენტალური მეურნეობის მომღერალთა გუნდის 

რეპერტუარი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

71. მელექედურის მომღერალთა გუნდის რეპერტუარი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  
 

72. რეპერტუარი 

1. ნაგომარის სასოფლო კულტურის სახლთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის 

ანსამბლი. 

2. მთისპირის სასოფლო კლუბთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. 

3. ბახვის სასოფლო კლუბის მომღერალთა გუნდი. 

4. Uრეკის ციტრუსების საბჭოთა მეურნეობის აგიტა-მხატვრული ბრიგადა.  

5. შოფელ მახარაძის კოლმეურნეობის სიმღერისა და ცეკვის გუნდი. 

6. ზვანის ორჯონიკიძის სახელობის კოლმეურნეობის მომღერალთა გუნდი. 

7. ფამფალეთის საკოლმეურნეო თვითმოქმედი მომღერალთა გუნდი.  

8. მელექედურის საკოლმეურნეო კლუბთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი.  

9. დვაბზუს მხატვრული ბრიგადა. 

10. წითელმთის აგიტ-მხატვრული ბრიგადა. 

11. მშვიდობაურის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. 

12. ბახვის საკოლმეურნეო კლუბთანა რსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. 

13. ძიმითის მომღერალთა გუნდი.  

14. ლაითურის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. 14 გვ.  

სიები 

73. მახარაძის ეთნოგრაფიული სახელმწიფო გუნდის სია.  

1951 წ. 28 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. დაზიანებული. 1 გვ.  
 

74. ვლადიმერ ერქომაიშვილის შემოქმედებით საღამოზე მიღებული საჩუქრების სია. 

ხელს აწერს: ვლ. ერქომაიშვილი. 

1957 წ. 6 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  
 

75. მახარაძის რაიონული კულტურის სახლთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის 

ანსამბლის წევრთა სია. 

1967 წ. მახარაძე. ნაბეჭდი. 17 გვ.  
 

76. საქართველოს სსრ მახარაძის რაიონულ კულტურის სახლთან არსებული 

მომღერალთა გუნდის წევრთა სია. ესტონეთში გასტროლებთან დაკავშირებით. 

1975 წ. 11 ივლისი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 
 



77. მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების რესპუბლიკურ ოლიმპიადაზე მონაწილე 

მახარაძის რაიონული კულტურის სახლის მომღერალთა სია.  

1981 წ. 9 აპრილი. თბილისი. ნაბეჭდი. 3 გვ.  
 

78. მახარაძის რაიონული კულტურის სახლის მომღერალთა ანსამბლის წევრთა სია.  

1982 წ. 25 იანვარი. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მწვანე ბურთულიანი კალამი. 6 გვ.  
 

79. მახარაძის რაიონული კულტურის სახლის მომღერალთა გუნდის სია. ხელმძღვანელი 

– ვლადიმერ ერქომაიშვილი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 3 გვ.  
 

80. ლოტბართა სია, რომლებიც მახარაძის რაიონის სკოლებში ასწავლიდნენ გურულ 

სიმღერებს. 

უთარიღო. ხელნაწერი. შავი, ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

ლექსები 
 

81. მელქისედეკ ნაკაშიძესა და მომღერალ ჩავლეიშვილებს შორის მიწერილი ლექსები. 

1910 წ. ფოთი. ნაბეჭდი. 17 გვ.  
 

82. შაირი “ბატონ-ყმობის სცენები გურიაში”. მოთხრობილი მეჩონგურე ნიკო სიმონის ძე 

ვაშაყმაძიხ მიერ. ჩაწერილია მაკარ გიორგის ძე თავდუმაძის მიერ.  

1933 წ. 25 თებერვალი. მახარაძე. ლიხაური. ნაბეჭდი. 2 გვ. 
 

83. Lექსი “პატაკი სტალინს” 

1937 წ. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. 3 გვ.  
 

84. ლექსები: “მე ქართველი ბიჭი ვიყავ”, “ლავრენტი” (ხალხური), “მურტალი ფრიცი 

ჩიოდა”, “ჭიჭე ტურა”, “სამშობლოსათვის, სტალინისათვის”, “დღეს ვადღეგრძელოთ”, 

“გმირის დაკარგვა”, “ჩემო ნათლის დედაო”, “სხვადასხვა სიყვარული”, “ფიურერი და 

კითხვითი ნიშანი”, “დედის წერილი”, “ჰიტლერელი გენერლის დღიური”, “მეგობრებო”, 

“სიმღერა სტალინზე”, “პატაკი ბელადს”, “ხალხთა სარდალს”, “საბჭოთა საქართველოს 

ჰიმნი”, “საშაირო კუპლეტები”, “ნაძალადევი სიყვარული”, “სალამი საბჭოთა 

საქართველოს”. 

1944-46 წწ. ვლ. ერქომაიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 32 გვ.  
 

85. გენერალ-ლეიტენანტ მიხეილ ღლონტის ლექსი მიძღვნილი ლადო 

ერქომაიშვილისადმი.  

1951 წ. დეკემბერი. ერევანი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.  
 

86. ვლადიმერ ერქომაიშვილის რვეულიდან. ლექსები: “დიდ სტალინს პატარა 

გორელებისაგან”, “აკვანი”, “საბჭოთა დიად კავშირში”, “გურულის საჩივარი”, “სიმღერა 

სტალინზე”, “ეხლა გხედავ საყვარელო”, “ჩონგურს სიმები გოუბი”, “დილა”, “ლექსი 

ვეფხვისა და მოყმისა”, “სადღეგრძელო”, “მოხევის ქალო”, “ბელადზე”, “ჩემო ნათლის 

დედაო”, “სიმღერა სტალინზე”. 



1952 წ. ხელნაწერი. მელანი. 22 გვ.  
 

87. მიხეილ გოგიაშვილის ლექსი “კეთილი იყოს მარადის”. 

1954 წ. 18-20 ოქტომბერი. თბილისი. შტამპი. ნაბეჭდი. 2 გვ.  
 

88. “დათიკო ერქომაიშვილის ხსოვნას”. ს. ლიზაშვილის (ჩხარტიშვილი) სიტყვა – 

ლექსად.  

1954 წ. 4 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 8 გვ.  
 

89. ვლადიმერ ერქომაიშვილის რვეულიდან ლექსები: “სიმღერა პარტიაზე”, “სიმღერა 

მეგობრობაზე”, “მეგობრობის სიმღერა”, “დელი-დელა”, “სიმღერა მოსკოვზე”, “ჩაის 

მკრეფავ გმირთა სიმღერა”, “ჩემი ბედი”. 

1957 წ. მარტი. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. მწვანე ბურთულიანი კალამი. 14 გვ.  
 

90. ლექსები: სერგო ჩხარტიშვილის “საოქტომბრო”, “დიდება შრომას”, “საქართველო”.  

1967 წ. 4 მაისი. ნაბეჭდი. 4 გვ.  
 

91. პიმენ დონაძის ლექსი მიძღვნილი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი.  

1980 წ. 10 აპრილი. ლანჩხუთის რაიონი. სუფსა. ნაბეჭდი. 2 გვ. 
 

92. ლექსი “პატაკი სტალინს”.  

1980 წ. 15 სექტემბერი. ვლ. ერქომაიშვილის ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 

3 გვ.  
 

93. მინდია ხინთიბიძის ლექსი “ერქომაიშვილების ამღერებულ ოჯახს”. 

1981 წ. 16 აპრილი. წითელმთა. ნაბეჭდი. 2 გვ.  
 

94. ლექსი: “სიმღერა ცხრაას ხუთი წლის გმირ დათიკო შევარდნაძეზე”, “საახალწლო 

გალოცვა”.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ. (2 ეგზ.) 
 

95. ვლადიმერ ერქომაიშვილის რვეულიდან ლექსები: “მე მუშა ვარ”, “ხელხვავია 

ხვავრიელი”, “ლეკებმა რომ დამიჭირეს”, “სიმღერა სამშობლოზე”, “ჩემი ბედი”, 

“ლატარიე”, “მეგობრობა და მშვიდობა”, “დავკარგეთ სამი მომლხენი”, “წითელ არმიას”, 

“გურიაში რა გვინდოდა”, “დათვის წვეულება”, “სადღეგრძელო”, “მავზოლეუმთან”, 

“ჩვენი კელმეურნეობა”, “გამოფენაზე”, “საახალწლო”, “ბახმარო”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. 22 გვ.  
 

96. ვლადიმერ ერქომაიშვილის რვეულიდან ლექსები: “სიმღერა სიმონა დოლიძეზე”, 

“დავკარგეთ სამი მომლხენი”, “ჩემი ბედი”, “მავზოლეუმთან”, “სადღეგრძელო”, “ჩვენი 

კოლმეურნეობა”, “დართვის წვეულება”, “მე მუშა ვარ”, “ნანინა”, “სიმღერა 

სამშობლოზე”, “ხელხვავია ხვავრიელო”, “ხელხვავია ხვავრიელი”, “მასპინძელსა 

მხიარულსა”, “წამოკრული”, “ოთხი ნანა”, “საახალწლო”, “სახუმარო თაგვზე”, 

“ოტიაური”, “სწავლა მოსწავლეთა”, “შემოძახილი”, “რუსთაველზე”, “დილა”, 

“საბოდიშო”, “მერცხალი”, “შრომის გმირის სიმღერა”, “სიმღერა სტალინზე”, “სიმღერა 



ქართველ მგოსნებზე”, “ბაღია ჩვენი ქვეყანა”, “კომუნიზმი გაიმარჯვებს”, “სიყვარულო 

შენი ჯავრით”, “ნანინა და ვოდილა ნანინა”, “მე პატარა ქართველი ვარ”, “მგზავრული”, 

“საკოლმეურნეო”, “ნინოშვილზედ”, “სიმღერა ბორჯომზე”, “ხასან ბეგი თავდგირიძე”, 

“სიმღერა ფილიპე მახარაძეზე”, “ქალ-ვაჟის გაშაირება”, “სიმღერა პარტიაზე”, “სიმღერა 

საქართველოზე”. 

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. ფანქარი. 61 გვ.  
 

97. ვლადიმერ ერქომაიშვილის რვეულიდან ლექსები: “კომუნიზმი გაიმარჯვებს”, 

“სატრფიალო”, “საყვარლის ჯავრი”, “დავკარგეთ სამი მომლხენი”. “სიმღერა ძმებ 

ერქომაიშვილებზე”, “მაღლიდან გადმომდგარიყო ფირუზი”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 9 გვ.  
 

98. ლექსი “ზოგჯერ ჩვენში ასეც ხდება”. 

უთარიღო. ვლ. ერქომაიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. 3 გვ.  
 

99. ლექსები: დ. გურამიშვილის “ხელოვნება”, ს. ბზიკაძის “ხუმრობის გარეშე”, “ჩემო 

ნათლის დედა” (ხალხური), “ნათლია და ნათლის დედა”, “მისასალმებელი სიმღერა”, 

“მამალს ეყივლება”, “სიმღერა ცხრაას ხუთი წლის გმირ დათიკო შევარდნაძეზე”.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. 7 გვ.  
 

100.  აკაკი წერეთლის “ციცინათელა” და “სულიკო”, დავით გურამიშვილის “ხელოვნება”, 

მელქის გუნთაიშვილის “ლექსი გიძღვენ”, ანტონ მსხალაძის “სალდათობის დროს” და 

“საახალწლო გალოცვა”, აკაკი წერეთლის “ჩემს ბედობაზე ცაზედა”, ირაკლი აბაშიძის 

“ნახეთ გახედეთ”.  

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 27 გვ. 
 

101.  ლექსები: “საოქტომბრო”, “ჰე... ტელეფონი გავიკეთე...”, “სისონა დარჩია”, “ჩემო 

ბიჭუნა”, “ბულბული რომ ვყოფილიყავ”, “ზოგიერთი ყმაწვილები...”, “ნიაბაურში 

წავედით”, “ორმოცდაათ წელს გილოცავ”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ლურჯი, წითელი, მწვანე ბურთულიანი კალამი. 15 გვ.  
 

102.  ლექსები: “თამარის ციხე”, “შეყვარებული ქმარი”, “ოთხი ჩემი ამხანაგი”, “სალამი 

ჩემო სამშობლოვ”, “ერეხელი ვარ”, “ასე ყოფილა სიბერე”, “დედაც მიყვარს, მამაც 

მიყვარს”, “ვინ გინდა იყო”, “რა ვიხილე იმავ დღიდან”, “შენი სამშობლო გიყვარდეს”, 

“შევასრულოთ”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ფანქარი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 18 გვ.  
 

103.  ლექსები: “ათას ცხრაას ხუთი წლის რევოლუციის გმირ დათიკო შევარდნაძეზე”, 

“ყოველთვის ჩემი მოლოცვით”, “ძმათა ერქომაიშვილებს”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. ფანქარი. 8 გვ. 
 

104.  ლექსები: “ვარძია”, “შეყვარებული ცოლ-ქმარი”, “ჩემი ბედი და იღბალი”, 

“შემოღობილში დამირჩა”, “ჩირინაშვილის შრომის გმირზე”, “მაჭანკალი”, “თუ ეძებ 

გემოვნებასო”, “სიმღერა ქართველ მგოსნებზე”. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. მელანი. 18 გვ.  



 

105.  აჰმედ ერიკეევის ლექსი “ბულბული და ყვავი”. 

უთარიღო. ვლ. ერქომაიშვილის ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.  
 

106.  შაირები, ლექსები.  

უთარიღო. რვეული. ხელნაწერი. შავი, წითელი, მწვანე მელანი. ქართულ და რუსულ 

ენებზე. დაზიანებული. 96 გვ. 
 

107.  ვლადიმერ ერქომაიშვილის ლექსი მიძღვნილი მახარაძის სახელმწიფო თეატრის 100 

წლის იუბილესთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. (3 ეგზ.) 
 

მოგონება 
 

108.  ვლადიმერ ერქომაიშვილის მოგონება გიორგი, ივანე და გიგო ერქომაიშვილების 

შესახებ. 

პირი: ნაოსი იორაიშვილი, კოწია ცეცხლაძე, გიორგი ბაბილოძე, პინაიშვილი, მგელაძე, 

არტემ და ანანია ერქომაიშვილები. 

1968 წ. ავტოგრაფი. მწვანე ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 

საზოგადო მოღვაწის წერილები სხვადასხვა პირისადმი 
 

109.  ვლადიმერ ერქომაიშვილის წერილი მიშასადმი. პირადი ხასიათის. 

1932 წ. 9 მაისი. ბათუმი. ავტოგრაფი. ფანქარი. 4 გვ.  
 

110.  ვლადიმერ ერქომაიშვილის წერილი მამისადმი. პირადი ხასიათის.  

პირი: ჟორჟიკა, ჟუჟუ, დათო, შურა. 

1942 წ. 5 მაისი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.  
 

111.  ვლადიმერ ერქომაიშვილის წერილი მამისადმი. პირადი ხასიათის.  

პირი: დათო, ეთერი, ჟუჟუ, ნური.  

1945 წ. 24 ივნისი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ. 
 

112.  ვალდიმერ ერქომაიშვილის წერილი ბატონი არჩილისადმი. მადლიერებას 

გამოთქვამს მისი მოღვაწეობის ფართოდ გაშუქებისთვის.  

1980 წ. 14 აპრილი. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

113.  ვლადიმერ ერქომაიშვილის სამძიმრის წერილი ანცია, რეზო და დათო 

ბერსენაძეებისადმი. მომღერალ კვიროსი ბერსენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. 

1980 წ. 26 ივნისი. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ. 
 

114.  ვლადიმერ ერქომაიშვილის წერილი ვახტანგ თორაძისადმი. პირადი ხასიათის. 

1981 წ. 31 დეკემბერი. ავტოგრაფი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 
 

წერილები ვლ. ერქომაიშვილისადმი 



 

115. მიშას წერილი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. პირადი ხასიათის. 

პირი: ნანიო, ზინა, კატუშა, ლენა, ესმა, ნათელა, ჟორა, ცია. 

1952 წ. 24 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  
 

116. მიშას წერილი ვლადიმერ ერქომაშვილისადმი ხელოვნების დამსახურებული 

მოღვაწის წოდების მინიჭების შესახებ. 

პირი: ვალიკო, ნათელა, ჟორა, ესმა, ცია, კატუშა, კაკალა, ლენა, ლილი.  

1953 წ. 18 იანვარი. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.  
 

117. მაკვანეთის კოლმეურნეობის თავმჯდომარის, შოთა ბასილაიშვილის წერილი 

ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. პირადი ხასიათის.  

1957 წ. 7 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ.  
 

118. ევგენის პირადი ხასიათის წერილი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი.  

პირი: კლავდია სიმონის ასული. ვერა-ექთანი, ექიმი ვერა. 

1961 წ. 12 აპრილი. გაგრა. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 1 კონვ. 
 

119. მირიან მგელაძის წერილი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. პირადი ხასიათის.  

პირი: ნინა და ლეონიდე ნიორაძეები, ვლადიმერ სიმონიშვილი, გრიგოლ ჩხივაძე, 

ანზორ ერქომაიშვილი, კ. პინაიშვილი, ზ. ფიფაიშვილი, გ. სალუქვაძე, ი. ცინცაძე. 

1969 წ. 12 სექტემბერი. მახინჯაური. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ.  
 

120. ნუნუ ვაშალომიძის წერილი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. პირადი ხასიათის.  

1979 წ. 19 ივნისი. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

121. ანზორ ერქომაიშვილის წერილი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. სიმღერების 

“ფრთხილად იყავ” და “შრომის სიმღერა” ტექსტის გაგზავნასთან დაკავშირებით.  

უთარიღო. ავტოგრაფი. მელანი. 2 გვ.  
 

122.  მანუჩარ კალანდარიშვილისა და კაკო მელქაძის წერილი ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი. მილოცვა იუბილესთან დაკავშირებით.  

უთარიღო. მახარაძე. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ. 
 

ღია ბარათები 
 

123. უცნობი პირის მისალოცი ღია ბარათი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი, 

დაბადებიდან 85 წლის იუბილესთან დაკავშირებით.  

1980 წ. 4 აპრილი. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 ც.  
 

124. ნუნუ ვაშალომიძის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი.  

1981 წ. ასკანა. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 ც.  
 

125. უცნობი პირის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი.  

1981 წ. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 ც. 



 

126. ნუნუ ვაშალომიძის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 ც. 
 

127. ნუნუ ვაშალომიძის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 ც.  
 

128. ნუნუ ვაშალომიძის ახალი წლის მისალოცი ღია ბარათი ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 ც.  
 

129. ვ. პონომარიოვის მისალოცი ღია ბარათი ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი.  

უთარიღო. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 ც.  
 

პროგრამები 
 

130. მშრომელთა მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების პროგრამა.  

1952 წ. 1-3 ნოემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

131. მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების პროგრამა.  

1954 წ. 29-30 ოქტომბერი. 1 ნოემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც. (2 ეგზ.) 
 

132. ხალხური მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების გამარჯვებული 

კოლექტივების საღამო–კონცერტის პროგრამა.  

1954 წ. 3 ნოემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

133. საქართველოს მხატვრული თვითმოქმედების მე-8 ოლიმპიადის პროგრამა.  

1954 წ. 28 ნოემბერი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  
 

134. საღამო–კონცერტის პროგრამა. 

1954 წ. 14 დეკემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

135. მახარაძის პიონერთა სახლში ჩატარებული ახალი წლის ზეიმის პროგრამა.  

1954-55 წწ. მახარაძე. სტამბური. 1 ც. 
 

136. მუშათა და მოსამსახურეთა მხატვრული თვითმოქმედების დათვალიერების 

პროგრამა.  

1955 წ. 2 ოქტომბერი. სტამბური. 1 ც. 
 

137. ლიტერატურულ-მხატვრული მონტაჟის პროგრამა, მიძღვნილი ეგნატე ნინოშვილის 

სახელობის #1 საშუალო სკოლის არსებობის 110 წლისთავისადმი.  

1955-56 წწ. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

138. საახალწლო კონცერტის პროგარამა.  



1956 წ. 3 იანვარი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

139. საქართველოს სსრ მახარაძისა და უკრაინის სსრ გენიჩესკის რაიონის მხატვრული 

თვითმოქმედი კოლექტივების შემოქმედებითი შეხვედრის საღამო-კონცერტის პროგრამა. 

1956 წ. მახარაძე. სტამბური. 2 ც.  
 

140. მახარაძის კულტურის სახლის ქართული სიმღერისა და ცეკვის თვითმოქმედი 

ანსამბლის კონცერტის პროგრამა. 

1956 წ. მახარაძე. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 2 გვ.  
 

141. მახარაძის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივისა და რაიონული კულტურის სახლის 

სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1958 წ. 7 აპრილი. თბილისი. სტამბური. 1 ც. (2 ეგზ.) 
 

142. ვ. ი. ლენინის დაბადების 88 წლისთავისადმი მიძღვნილი საღამო კონცერტის 

პროგრამა.  

1958 წ. 21 აპრილი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

143. ახალგაზრდობის ლენინური კომუნისტური კავშირის 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების პროგრამა.  

1958 წ. 28-30 ოქტომბერი. მახარაძე. სტამბური. 3 ც.  
 

144. მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების მონაწილე საუკეთესო 

კოლექტივების დასკვნითი საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1958 წ. 31 ოქტომბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

145. სოფელ ძიმითის თვითმოქმედი კოლექტივების საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1959 წ. 23 მარტი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

146. უკრაინის, სომხეთისა და საქართველოს რაიონების: გენიჩესკის, ოქტომბერიანისა და 

მახარაძის რაიონების შეხვედრისადმი მიძღვნილი საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1959 წ. 28 მარტი. მახარაძე. სტამბური. 2 ც.  
 

147. სოფელ მაკვანეთის თვითმოქმედი კოლექტივის საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1959 წ. 4 მაისი. მახარაძე. სტამბური. 2 ც.  
 

148. სოფელ ჯუმათის თვითმოქმედი კოლექტივების საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1959 წ. 11 მაისი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

149. სოფელ ლიხაურის თვითმოქმედი კოლექტივების საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1959 წ. 15 მაისი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

150. მხატვრული თვითმოქმედების საუკეთესო შემსრულებელთა კონკურსის პირველი 

ტურის პროგრამა.  

1959 წ. 18 სექტემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 



151. მახარაძის რაიონის მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედებითი თეატრალური 

კოლექტივებისა და ახალგაზრდული აგიტმხატვრული ბრიგადების რაიონული 

დათვალიერების პროგრამა.  

1960 წ. თებერვალი. სტამბური. 4 ც.  
 

152. მახარაძის სოფლის მეურნეობის მოწინავეთა რაიონული თათბირისადმი მხატვრული 

განყოფილების პროგრამა.  

1960 წ. 26 მარტი. მახარაძე. სტამბური. 2 ც. 

1964 წ. 28 მარტი.  

153. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

მახარაძის მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების რაიონული დათვალიერების 

პროგრამა. 

1960 წ. 2-8 ოქტომბერი. მახარაძე. სტამბური. 5 ც.  
 

154. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 43-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1960 წ. 6 ნოემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

155. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 40 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საღამო-კონცერტის პროგრამა.  

1960 წ. 21 ნოემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

156. საქართველოს მხატვრული თვითმოქმედების მე-9 რესპუბლიკური ოლიმპიადის 

პროგრამა.  

1961 წ. 1 მარტი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  
 

157. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 44-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო საზეიმო სხდომის მხატვრული განყოფილების პროგრამა.  

1961 წ. 5 ნოემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

158. სსრ კავშირის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისადმი მიძღვნილი მხატვრული 

თვითმოქმედი კოლექტივების რაიონული დათვალიერების პროგრამა. 

1962 წ. მარტი-აპრილი. მახარაძე. სტამბური. 5 ც.  
 

159. ვ. ი. ლენინის სახელობის საკავშირო პიონერული ორგანიზაციის 40 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი პიონერ-მოსწავლეთა სიმღერისა და ცეკვის ზონალური ზეიმის პროგრამა.   

1962 წ. 6 მაისი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

160. საქართველოს მეჩაიეთა რესპუბლიკური თათბირის მონაწილეთათვის მიძღვნილი 

მხატვრული განყოფილების პროგრამა.  

1962 წ. 27 ოქტომბერი. სტამბური. მახარაძე. 1 ც. (2 ეგზ.) 
 

161. მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების მონაწილე საუკეთესო 

კოლექტივების დასკვნითი საღამო-კონცერტის პროგრამა. 

1963 წ. 24-26 აპრილი. მახარაძე. 3 ც.  



 

162. საქართველოს სსრ უმაღლესი და ადგილობრივი საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებით 

მახარაძის მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების დათვალიერების პროგრამა.  

1963 წ. აპრილი. მახარაძე. სტამბური. 9 ც.  
 

163. საქართველოს სსრ ახალგაზრდა მეჩაიეთა მეორე რესპუბლიკური შეკრებისადმი 

მიძღვნილი მხატვრული განყოფილების პროგრამა.  

1964 წ. 8 აპრილი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

164. ნორჩ პიონერთა ორგანიზაციაზე ვ. ი. ლენინის სახელის მინიჭების 40 

წლისთავისადმი მიძღვნილი მახარაძის რაიონის მოსწავლეთა მხატვრული 

თვითმოქმედების ზონალურ დათვალიერებაში გამარჯვებულთა დასკვნითი კონცერტის 

პროგრამა.  

1964 წ. 20-21 აპრილი. სტამბური. 2 ც.  
 

165. საქართველოს სსრ მშრომელთა დეპუტატების ადგილობრივი საბჭოების 

არჩევნებისადმი მიძღვნილი მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების რაიონული 

დათვალიერების პროგრამა.  

1965 წ. 2-8-15 მარტი. მახარაძე. ნაბეჭდი. 3 ც.  
 

166. დიდ სამამულო ომში საბჭოთა ხალხის გამარჯვების 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საზეიმო სხდომის მხატვრული განყოფილების პროგრამა.  

1965 წ. 8 მაისი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

167. საქართველოს სსრ უმაღლესი და ადგილობრივი საბჭოების არჩევნებისადმი 

მიძღვნილი მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების რაიონული დათვალირების 

პროგრამა.  

1967 წ. 17 მარტი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც. (2 ეგზ.) 
 

168. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების რაიონული დათვალიერების პროგრამა.  

1967 წ. 27-30 მარტი. მახარაძე. სტამბური. 7 ც.  
 

169. ძიმითის სასოფლო კლუბთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის თვითმოქმედი 

ანსამბლის საფესტივალო დათვალირების პროგრამა.  

1967 წ. 30 მარტი – 3 აპრილი. სტამბური. 1 ც.  
 

170.  დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების რაიონული დათვალიერების დასკვნითი 

კონცერტის პროგრამა. 

1967 წ. 3 აპრილი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც. (2 ეგზ.) 
 

171. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საქართველოს თვითმოქმედი ხელოვნების რესპუბლიკური ფესტივალის პროგრამა.  

1967 წ. 18 ივნისი. სტამბური. 1 ც.  



 

172. მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების პროგრამა. 

1967 წ. 25 დეკემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

173. ლენინური კომკავშირის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი მახარაძის რაიონის 

მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების დასკვნითი 

კონცერტის პროგრამა.  

1968 წ. 6 მარტი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

174. მე-3 მუსიკალური ფესტივალი “დნეპრის გაზაფხულის” პროგრამა. მონაწილეობენ 

გიული ჩოხელი და რუსუდან ხოჯავა. 

1968 წ. 6-18 აპრილი. დნეპროპეტროვსკი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.  
 

175. მახარაძის რაიონულ კულტურის სახლთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის 

თვითმოქმედი ანსამბლის პროგრამა. 

ხელმძღვანელი – ვლადიმერ ერქომაიშვილი. 

1971 წ. 8 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  
 

176. საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს საკლუბო დაწესებულებეთან არსებული 

თვითმოქმედი კოლექტივების რესპუბლიკური ფესტივალის პროგრამა. დათვალიერების 

მეოთხე დღე.  

1971 წ. 10 ივლისი. სტამბური. 1 ც.  
 

177. დიდ სამამულო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების 29-ე წლისთავისადმი 

მიძრვნილი საზეიმო სხდომის მხატვრული განყოფილების პროგრამა.  

1974 წ. 9 მაისი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

178. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 57-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საზეიმო საღამოს პროგრამა.  

1974 წ. 5 ნოემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

179. ძიმითის სასოფლო კლუბთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის თვითმოქმედი 

ანსამბლის პროგრამა. ხელმძღვანელი – ვლადიმერ ერქომაიშვილი, ქორეოგრაფი – რომან 

ბელეშაძე.  

1974 წ. 17 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 1 გვ.  
 

180. ნარუჯის ჩაის საბჭოთა მეურნეობის კულტურის სახლთან არსებული სიმღერისა და 

ცეკვის თვითმოქმედი გუნდის პროგრამა.  

1974 წ. ნარუჯა. ნაბეჭდი. 2 გვ.  
 

181. დიდ სამამულო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების 30 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი მხატვრული თვითმოქმედი კოლექტივების შემოქმედებითი კონცერტის 

პროგრამა.  

1975 წ. 18 იანვარი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 



182. მახარაძის პარტიულ სამეურნეო აქტივთა კრებისადმი მიძღვნილი მხატვრული 

განყოფილების პროგრამა.  

1975 წ. 25 იანვარი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

183. მახარაძის რაიონული კულტურის სახლთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის 

თვითმოქმედი ანსამბლის პროგრამა. მუსიკალური ხელმძღვანელი – ვლადიმერ 

ერქომაიშვილი.  

1975 წ. ნოემბერი. ნაბეჭდი. 2 გვ.  
 

184. მოლდავეთის პროფკავშირის კულტურის სასახლის კამერული გუნდი. 

1975 წ. კიშინიოვი. სტამბური. რუსულ ენაზე. 1 ც.  
 

185. დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 59-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საზეიმო სხდომის კონცერტის პროგრამა.  

1976 წ. 5 ნოემბერი. მახარაძე. სტამბური. 2 ც.  
 

186. საკონცერტო პროგრამა. მახარაძის რაიონის სიმღერისა და ცეკვის მინიატურული 

ანსამბლი “იადონის” პროგრამა. 

1976 წ. 27 დეკემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

187. I მუსიკალური ფესტივალი “გურიის გაზაფხულის” პროგრამა. 

1977 წ. 8 მაისი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

188. მახარაძის ალ. წუწუნავას სახელობის სარაიონოთაშორისო სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის 113-ე თეატრალური სეზონის პროგრამა. 

1980 წ. 3-10 ოქტომბერი. მახარაძე. სტამბური. 2 ც.  
 

189. საქართველოს პროფკავშირთა XVII ყრილობის დელეგატებისა და სტუმბრებისადმი 

მიძღვნილი კონცერტის პროგარამა. 

1982 წ. 28 იანვარი. თბილისი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.  
 

190. კონცერტის პროგრამა.  

უთარიღო. სტამბური. 1 ც.  
 

191. მახარაძის აბრეშუმის ძაფსაღებ საგრეხი ფაბრიკის სიმღერისა და ცეკვის 

თვითმოქმედი ანსამბლის პროგრამა. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.  
 

192. საქართველოს მუსიკალური და ქორეოგრაფიული საზოგადოების II ყრილობისადმი 

მიძღვნილი კონცერტის პროგრამა. 

უთარიღო. სტამბური. 1 ც.  
 

193. ექადიის კოლმეურნეობასთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის პროგრამა. 

მხატვრული ხელმძღვანელი – თამაზ თავდუმაძე.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ.  
 



194. მახარაძის რაიონული კულტურის სახლის სიმღერისა და ცეკვის თვითმოქმედი 

ანსამბლის პროგრამა.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ.  
 

მოსაწვევი ბარათები 
 

195. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების გამსვლელი სესიის მოსაწვევი ბარათი.  

1958 წ. 22-23 იანვარი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

196. საქართველოს სსრ დამსახურებული არტისტის ენვერ ხაბაძის სასცენო მოღვაწეობის 

25 წლისთავისადმი მიძღვნილი შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. 

1960 წ. 6 ივნისი. ბათუმი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.  
 

197. მ. კუხიანიძის სახელობის აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის 40 

წლის შემოქმედებითი მოღვაწეობის აღსანიშნავი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.  

1961 წ. 19 ივლისი. ბათუმი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.  
 

198. საქართველოს მუსიკალური და ქორეოგრაფიული საზოგადოების II ყრილობის 

მოსაწვევი ბარათი.  

1972 წ. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  
 

199. ქობულეთის მუსიკალური და ქორეოგრაფიული საზოგადოების გამგეობასთან 

არსებული ძველი ქართული ხალხური და საგალობელი სიმღერების აღმდგენ და 

შემსწავლელ სალოტბარო სკოლის კურსდამთავრებულთა ღონისძიების მოსაწვევი 

ბარათი. 

1974 წ. 30 მაისი. ქობულეთი. სტამბური. ბეჭედდასმული. 1 ც. 
 

200. მოსავევი ბარათი კომკავშირის დაბადების დღისადმი მიძღვნილ კონცეფციაზე, 

თემაზე: “ვსწავლობთ კომუნიზმს, ვაშენებთ კომუნიზმს!” 

1974 წ. 29 ოქტომბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც. 
 

201. მახარაძის რაიონის საქალაქო საბჭოს საზეიმო სხდომის მოსაწვევი ბარათი. 

1974 წ. 5 ნოემბერი. სტამბური. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 ც.  
 

202. მოსწავლეთა თვითმოქმედი კოლექტივების სარაიონო ოლიმპიადის მოსაწვევი 

ბარათი.  

1975 წ. 22 თებერვალი. მახარაძე. სტამბური. ბეჭედდასმული. 1 ც.  
 

203. მოსწავლეთა მხატვრული თვითმოქმედების რაიონული დათვალიერების მოსაწვევი 

ბარათი. 

1976 წ. 23-24 დეკემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

204. ლოტბარ თეიმურაზ კვირკველიას შემოქმედებითი საღამოს მოსავევი ბარათი.  

1980 წ. 26 აპრილი. ჭანიეთი. სტამბური. 1 ც.  
 

205. მუსიკალური ფესტივალი “გურიის გაზაფხულის” მოსაწვევი ბარათი.  



1980 წ. 9 მაისი. სტამბური. 1 ც.  
 

206. ლოტბარ ვარლამ ვაშალომიძის საიუბილეო საღამოს მოსაწვევი ბარათი.  

1980 წ. 10 მაისი. მთისპირი. სტამბური. 1 ც.  
 

207. მახარაძის ალ. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 

აქტივის შეხვედრის მოსაწვევი ბარათი.  

1980 წ. 29 სექტემბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

208. მახარაძის ალ. წუწუნავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 113-ე 

თეატრალური სეზონის გახსნისადმი მიძღვნილი სპექტაკლების ჩვენებისა და 

მაყურებელთა კონფერენციის მოსაწვევი ბარათი. 

1980 წ. 3-10 ოქტომბერი. მახარაძე. სტამბური. 1 ც.  
 

209. ვლადიმერ (ლადიკო) ერქომაიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საღამოს მოსაწვევი ბარათი.  

1982 წ. 5 აპრილი. თბილისი. სტამბური. 1 ც.  
 

დეპეშები 
 

210. საქართველოს დამსახურებული არტისტის ალექსანდრე ჯიჯეიშვილის მისალოცი 

დეპეშა ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი, მის იუბილესთან დაკავშირებით. 

1957 წ. ბათუმი. ნაბეჭდი. 1 ც. 
 

211. ილია მაცხონაშვილის მისალოცი დეპეშა ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი, მის 

იუბილესთან დაკავშირებით. 

1957 წ. მახარაძე. ნაბეჭდი. 1 ც.  
 

212. ანზორ ერქომაიშვილის დეპეშა ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. პირადი ხასიათის.  

1957 წ. მახარაძე. ნაბეჭდი. 1 ც.  
 

213. მიხეილ ღლონტის მისალოცი დეპეშა ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი საპატიო 

სიგელით დაჯილდოების შესახებ. 

1957 წ. ნაბეჭდი. ბათუმი. 1 ც. 
 

214. ჭოლა ჯაფარიძის მისალოცი დეპეშა ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. პირადი 

ხასიათის.  

1957 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 1 ც.  
 

215. მიხეილ სებუას დეპეშა ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. პირადი ხასიათის. 

1957 წ. ზესტაფონი. ნაბეჭდი. 1 ც.  
 

216. კვიროსი ბერსენაძისა და იოსებ ახვლედიანის მისალოცი დეპეშა ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი. შემოქმედებით საღამოსთან დაკავშირებით.  

1957 წ. თბილისი. ნაბეჭდი. 2 ც.  
 



217. ჟუჟუნას მისალოცი დეპეშა ვლადიმერ ერქომაიშვილისადმი. იუბილესთან 

დაკავშირებით. 

1957 წ. ბათუმი. ნაბეჭდი. 1 ც.  
 

218. სულიკო, ავთანდილ, გოგი და ნინო ერქომაიშვილების დეპეშა ვლადიმერ 

ერქომაიშვილისადმი. მილოცვა არტემობის დღესასწაულთან დაკავშირებით.  

1981 წ. თბილისი. სოხუმი ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 ც.  
 

მოღვაწის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული მასალა 
 

219. “ვლადიმერ გიგოს ძე ერქომაიშვილის ხსოვნას” სერგო ჩხარტიშვილის სიტყვა, 

ლექსად წაკითხული მის გარდავალებასთან დაკავშირებით. 

1982 წ. 4 აპრილი. მახარაძე. ნაბეჭდი. 4 გვ.  
 

220. საქართველოს სსრ კულტურის დამსახურებული მუშაკის გივი თავაძის წერილი 

“გახსენება”, ვლადიმერ ერქომაიშვილის გარდავალებასთან დაკავშირებით. 

1982 წ. 29 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ.  
 

221. ვლადიმერ ერქომაიშვილის ნეკროლოგი.  

უთარიღო. ხელნაწერი. შავი ბურთულიანი კალამი. 4 გვ.  
 

სხვადასხვა 
 

222. მახარაძის რაიონის კულტურის სახლთან არსებულ მომღერალთა გუნდის 

ხელფასის უწყისი. 

1946 წ. მარტი. მახარაძე. ხელნაწერი. მწვანე მელანი. 1 გვ.  
 

223. ეთერ ერქომაიშვილის საპატიო სიგელი გაცემული საქართველოს მხატვრული 

თვითმოქმედების VII ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ. 

ხელს აწერს: კომიტეტის თავმჯდომარე – ზ. კეცხოველი. 

1951 წ. 31 ოქტომბერი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. 1 ც.  
 

224. საქართველოს სსრ კულტურის სამინისტროს მიერ გაცემული მოწმობა, მახარაძის 

კულტურის სახლის სიმღერისა და ცეკვის თვითმოქმედი ანსამბლის კონცერტების 

ჩატარების შესახებ ბათუმში, ქუთაისსა და ფოთში.  

ხელს წერს: საქართველოს უფროსი – ი. ახვლედიანი. 

1955 წ. 21 მაისი. თბილისი. ბლანკი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ.  
 

225. ამონაწერი ლევან ასათიანის წიგნიდან “სტალინი და ლიტერატურის საკითხები”. 

გიგო ერქომაიშვილისა და თავისი შვილების მიერ “მარსელოზას” შესრულების შესახებ.  

1956 წ. 14 იანვარი. თბილისი. ნაბეჭდი. დამოწმებული ნოტარიუს თ. ელიზბარაშვილის 

მიერ. ბეჭედდასმული. 2 გვ.  
 



226. ნანიო გიგოს ძე ერქომაიშვილის დიპლომი, მხატვრული თვითმოქმედების 

ინდივიდუალურ შემსრულებელთა კონკურსში გამარჯვებისთვის. ხელს აწერს: 

საქართველოს სსრ კულტურის მინისტრი – თენგიზ ბუაჩიძე. 

1962 წ. 4 დეკემბერი. თბილისი. სტამბური. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 ც.  
 

227.გიორგი როსტომის ძე იობიშვილის ბიოგრაფია და შემოქმედებითი მოღვაწეობა.  

ავტორი – ტელემაკ გიორგის ძე იობიშვილი. 

1977 წ. 25 თებერვალი. ხელნაწერი. რვეული. მელანი. 6 გვ. 
 

228. ნანიკო გაბრიელის ძე ბურძგლას ბიოგრაფია.  

1977 წ. 22 თებერვალი. მახარაძე. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

229.პუბლიცისტ ივანე ჯავახიშვილის მიერ მოძიებული ნიკო ფიროსმანის ფოტო ერასტ 

კუზნეცოვის წიგნიდან “ფიროსმანი”. 

უთარიღო. ვლ. ერქომაიშვილის მინაწერით. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 1 გვ.  
 

230. ო. ვაჩიბერიძის სცენარი ვლადიმერ ერქომაიშვილის იუბილესთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. მინაწერებით. 1 გვ.  
 

231. მახარაძის ალ. წუწუნავას სახელობის სარაიონოთაშორისო სახელმწიფო დრამტული 

თეატრის აქტივისა და სამხატვრო საბჭოს შემადგენლობა. 

უთარიღო. სტამბური. 3 გვ.  
 

232. ლადო გეგეჭკორი “ქართული ხალხური მუსიკის მოამაგენი. ორმოცი წელი სცენაზე”. 

ახმედ ნოღაიდელის შესახებ. 

პირი: ახმედ და მუხამედ ვარშანიძეები, ხასან და ოსმან მახარაძეები, ნური მიქელაძე, 

ვარლამ სიმონიშვილი, ხასან და მევლუდ ანანიძეები, მემი ოქროპირიძე, ალი ტაკიძე, 

ფეიბულ არძენაძე, ფერიდე და გულიკო ნოღაიდელები.  

უთაიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 

233. ლადო გეგეჭკორი “ქართული ხალხური მუსიკის მოამაგენი”. შანდრო კავსაძის 

შესახებ.  

პირი: ილია ჭავჭავაძე, გრიგოლ კავსაძე, სიმონ გოგლიჩიძე, ლადო აღნიაშვილი, ძუკუ 

ლოლუა, რემა შელეგია, ვანო სარაჯიშვილი, ნიკო ნიკოლაძე, ბესარიონ ჩიჩუა, ბანძღი 

ნოდია, კოსტა გაწერელია, ავქსენტი მეგრელიძე, ს. მაღალაშვილი.  

უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 

234. მომღერლებისა და ლოტბარების ვარლამ სიმონიშვილის, ასლან გელოვანის, ნიკო 

ხურციას, კირილე პაჭკორიასა და ნიკოლოზ სამჭკუაშვილის ბიოგრაფიული მონაცემები.  

უთაიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 6 გვ. 
 

235. მომღერალ გიგო ივანეს ძე ერქომაიშვილის ბიოგრაფია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 3 გვ.  
 

236. მომღერალ გიორგი ზოსიმეს ძე ბაბილოძის ბიოგრაფია. 



უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 

237. მომღერალ ერმილე მაქსიმელის ძე მოლარიშვილის ბიოგრაფია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ლურჯი ბურთულიანი კალამი. 2 გვ.  
 

238. უკრაინის სსრ სახელმწიფო ჰიმნი. ტექსტი პავლე ტიჩინასა და მიკოლა ბაჟანის.  

უთარიღო. სტამბური. უკრაინულ ენაზე ქართული ტრანსრიპციით. 1 გვ.  
 

239. ბიბლიოგრაფია ვლადიმერ ერქომაიშვილის შესახებ.  

1967 წ. 20 აპრილი. ავტოგრაფი. მელანი. 1 გვ.  
 
 


