
                                                        anzor saluqvaZe 

 

      daibada TbilisSi 1931 wlis 11 dekembers. 1950 wels daamTavra vaJTa me-7 skola, 

swavlobda ucxo enebis pedagogiur institutSi inglisuri enis fakultetze. 1957 wels 

swavla ganagrZo moskovis sasscenaro saxelosnoSi (m. bleimanis jgufi). 1960 wlidan 

gardacvalebamde muSaobda kinostudia “qarTuli filmis” sascenaro-saredaqcio kolegiaSi. 

misi avtorobiT da TanamonawileobiT Seiqmna scenarebi filmebisTvis: `qarTveli 

mevenaxeebi”, `sami simRera saqarTveloze”, `zRvis biliki”, `aRmafrena”, `gzaSi”, `salamuri”, 

`vedreba”, `filatelistis sikvdili”, `gangaSi”, `mxiaruli romani”, `veris ubnis 

melodiebi”, `ubedureba”, `umcrosi da”, `Citis rZe”, `indi-mindi”, `wigni ficisa”, 

`mokveTili”. 

       anzor saluqvaZis leqsebi pirvelad 1957 wels Jurnal `ciskarSi” daibeWda. misi 

mTavari poeturi krebulia `leqsebi da poemebi”. avtoria poemis `nanili”,  `sonetebis 

gvirgvini”. dajildovda galaqtion tabiZis premiiT poemisaTvis `frTxilad” da `imitacia 

g. tabiZis poemisa `jon ridi”. 

        1985 w. dajildovda S. rusTavelis saxelobis saxelmwifo premiiT filmis `wigni 

ficisa” scenarisaTvis. 

        1979 wels mieniWa saqarTvelos xelovnebis damsaxurebuli moRvawis wodeba. 

 

 

 

                 biografiuli da sazogadoebrivi moRvaweobis amsaxveli masala 

1. k|studia `qarTuli filmis” sascenaro-saredaqcio kolegiis daskvna n. wuleiskiris 

libretoze `TuTarCela”. 

piri: m. mgalobliSvili, i. gociriZe, r. inaniSvili, a. maxaraZe, a. saluqvaZe, n. 

amaSukeli, p. Carkviani, m. saraliZe, n. wuleikiri. 

1967 w. 8 ivlisi. nabeWdi, Casworebulia xeliT, melani, 4 gv. 

 

2. anzor da leona saluqvaZeebis saxelze gacemuli teqbiuros cnoba. 

1969 w. 30 aprili. dastambuli. Sevsebuli xeliT. melani. 1 c. 

 

3. Tbilisis orjonikiZis saxelobis raionis mSromelTa deputatebis sabWos 

aRmasrulebeli komitetis sacxovrebeli farTobis aRricxvisa da ganawilebis 

ganyofilebis mier gacemuli cnoba, rom a. saluqvaZe ar imyofeba binis aRricxvaze. 

1969 w. 6 maisi. dastambuli. Sevsebuli xeliT. melani. 1 c. 

 

4. leninis ordenosani kinostudia `qarTuli filmis” administraciis mier gacemuli 

cnoba a. saluqvaZis Tanamdebobisa da xelfasis Sesaxeb. 

1969 w. 8 maisi. dastambuli. Sevsebuli xeliT. melani. 1 c. 

 



5. Tbilisis orjonikiZis saxelobis raionis mSromelTa deputatebis sabWos 

aRmaskomis sabinao sammarTvelos mier gacemuli cnoba a. saluqvaZis sacxovrebeli 

adgilis Sesaxeb 1949-1965 w. w. 

1969 w. 13 maisi. xelnaweri. melani. beWeddasmuli. StampiT. 1 c. 

 

6. k| studia `qarTuli filmis” direqtoris, rezo CxeiZis brZaneba a. saluqvaZis meore 

SemoqmedebiTi gaerTianebis sascenaro-saredaqcio kolegiis mTavari redaqtoris 

movaleobis droebiT Semsruleblad. 

1975 w. 11 noemberi. nabeWdi. 1 gv. 

 

7. SemoqmedebiTi gaerTianebis, `ekrani”, sascenaro-saredaqciokolegiis wevris, t. 

pravdivcevas daskvna orseriani filmis `wigni ficisa” sareJisoro scenarze. 

1981 w. 20 aprili. nabeWdi. rusul enaze. 2 gv. 

8. ssrk mecnierebaTa akademiis istoriis institutis ssrk xalxTa saerTo problemebis 

ganyofilebis ufrosi mecnier-TanamSromlis, d. ismail-zades daskvna scenarze k|f-

Tvis `wigni ficisa”. 

piri: a. saluqvaZe, n. asaTiani, Mustafa-faSa, aleqsandre II, შაჰ–აბას I. 

1981 წ. 25 მაისი. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

9. კ|სტუდია \ქართული ფილმის“ პარტიული კომიტეტის სხდომის ოქმი. 

პირი: გ. ხარაიძე, ჯ. კერესელიძე, გ. ბეგიაშვილი, ლ. დევდარიანი, გ. თოლორდავა, თ. ინასარიძე, 

ო. ცომაია, ნ. ციციშვილი, ც. ჯანაშია, ჭ. ჭყონია, მ. ჩხეიძე, ა. სალუქვაძე, ნ. ასათიანი, გ. 

ლორთქიფანიძე, ნ. დუმბაძე. 

1987 წ. 28 სექტემბერი. ნაბეჭდი. 5 გვ. 

10. სსრკ კინემატოგრაფიის სახელმწიფო კომიტეტის პროგრამების კოორდინატორისა და 

ფორმირების მთავარი სამმართველოს უფროსის პირველი მოადგილს, ვ. კუზნეცოვის 

ოფიციალური წერილი კ|სტუდიის დირექტორის, რ. ჩხეიძისადმი ა. სალუქვაძის სცენარის, 

„სპრინტის“ შესახებ. 

1991 წ. 12 იანვარი. ნაბეჭდი. ბლანკი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

11. დ. გულიას სახელობის ისტორიის, ლიტერატურის და ენის ინსტიტუტის ფოლკლორის 

განყოფილების გამგის, ს. ზუხბას ოფიციალური წერილი ა. სალუქვაძისადმი–სთხოვს მიაწოდოს 

შთაბეჭდილებები და საკუთარი მოსაზრებები აფხაზი ხალხის, აფხაზური ენის და აფხაზთა 

ისტორიის შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

12. ა. სალუქვაძიის განცხადება ქ. თბილისის ორჯონიკიძის სახელობის რაიაღმასკომის 

თავმჯდომარის, გ. დემეტრაძისადმი ბინის მიღებისთვის აღრიცხვაზე აყვანის შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

13. ა. სალუქვაძის და რ. კვესელავას განცხადება კ|სტუდია „ქართული ფილმის“ დირექტორის თ. 

გორდელაძის და სასცენარო–სარედაქციო კოლეგიის მთავარი რედაქტორის, ა. ბაქრაძისადმი კ|ფ–

ის „ვედრება“ სამხატვრო საბჭოს მიერ განხილვის შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

 

                შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა 

14. ა.  სალუქვაძის ლექსი „იასამანი“. 

1946 წ. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1გვ. 

15. ა. სალუქვაძის ლექსი „ მაღალი მოთქმა სისხლიანი გვირილას გამო“. ეძღვნება ლ. ქოქიაშვილის 

ნათელ ხსოვნას. 



1957 წ. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

16. ა. სალუქვაძის ლექსი „ ველები ლეკონტ დე ლილიდან“. 

1961–1967 წ. წ.  ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

17. უსათაურო  ლექსი. ავტორი ა. სალუქვაძე. 

1971 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

18. ლექსი „დასრულებული რომანი“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

1971 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

19. ლექსი „მამულო;“ უსათაურო ლექსი. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

1971 წ. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 2 გვ. 

20. ა. სალუქვაძის ლექსი „აეროპორტი წვიმაში“. 

1974 წ. აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

21. კ|ფ „წიგნი ფიცისა“. მეორე ფილმის მესამე სერიის ლიტერატურული სცენარი. ავტორი–ა. 

სალუქვაძე. 

1979 –1982წ. წ. ნაბეჭდი. 57 გვ. 

22. კ|ფ „წიგნი ფიცისა“, ლიტერატურული სცენარი. პირველი და მეორე სერია. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

1981 წ. ივლისი. ნაბეჭდი. აკინძული, მუყაოს ყდაში. კ|სტუდიის დირექტორის პირველი 

მოადგილის, ჭ. ჭყონიას რეზოლუციით. ორი წიგნი. 110 გვ. 

23. ა. სალუქვაძის ლექსები: „ატენი“, „მამულო“. 

1987 წ. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. ფანქარი. 2გვ. 

24. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსები. 

1987 წ. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ. 

25. სრულმეტრაჟიანი საბავშვო მხატვრული ფილმის, „სპრინტი“ (სევა თამლიანი) ლიტერატურული 

სცენარი. ავტორი–ა. სალუქვაძე. რეჟისორი გ. ჩირაძე. 

1990 წ. 19 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 66 გვ. 

26. სრულმეტრაჟიანი საბავშვო მხატვრული ფილმის „სპრინტი“ (სევა თამლიანი) სცენარი. ავტორი–ა. 

სალუქვაძე. 

1990 წ. 19 აგვისტო. ნაბეჭდი. 57 გვ. 

27. გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი თეატრალიზებული დემონსტრაციის 

სასცენარო გეგმის პროექტი. 

1993 წ. 19 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 2 ეგზ. 5 გვ. 

28. ა. სალუქვაძის ლექსი „შტილი“(სამუშაო ვარიანტი“). 

1999წ. 5 ივლისი. ხელნაწერი. ფანქარი, მელანი. 4 გვ. 

29. კ|ფ „მოკვეთილი“(1992 წ.), რეჟისორი–გ. მატარაძე, სცენარის ავტორი–ა. სალუქვაძე. სარეჟისორო 

სცენარი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. აკლია: მე–13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 

54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 95; 96; 97 გვერდები. 110 გვ. 

30. საბავშვო  მხატვრული ფილმის, „სპრინტი“(სევა თამლიანი), სცენარი. ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 78 გვ. 

31. ლექსი „გამოთხოვება არაგვის ჭალებთან“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ. 

32. ა. სალუქვაძის ლექსი „საკვირველი ღრუბელი“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

33. ა. სალუქვაძის ლექსი „ავი სიმღერა“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 ეგზ. 2 გვ. 



34. ა. სალუქვაძის ლექსი „ მაღალი ოთქმა ულაშქროდ დაღუპული იკაროსის გამო“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

35. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. თარგმანი–ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

36. ა. სალუქვაძის ლექსი „მცხეთის იკაროსი“. თარგმანი–ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1გვ. 

37. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. თარგმანი–ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

38. ა. სალუქვაძის ლექსი „ლამარა–გაზაფხული“. თარგმანი–ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

39. ა. სალუქვაძის ლექსი „ თეთრი სტუმარი“. თარგმანი–ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

40. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. თარგმანი–ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

41. ა. სალუქვაძის ლექსი „იასამანი“. თარგმანი–ალ რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

42. ა. სალუქვაძის „ ლექსი ფიროსმანზე“. თარგმანი–ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

43. ა. სალუქვაძე „ზამორა“ (ბალადა). 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

44. ა. სალუქვაძის ლექსი „დავით“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

45. ლექსი „მოგონება“, ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ. 

46. ლექსი „მიტოვებული აგარაკი“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

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

47. ლექსი „ფიროსმანას დღეობა“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

48. ლექსი „ფიროსმანას მკრთალი ფიქრი“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

49. ლექსი–„ფიროსმანას სიკვდილი“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

50. ლექსი, „ფიროსმანა და მისი სატანა ორთაჭალიდან ბრუნდებიან სისხამ დილაზე“. ავტორი–ა. 

სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

51. ლექსი „ფიროსმანას აგონდება თავისი სოფელი“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

52. ლექსი „ვუკრავ სალამურს“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

53. პოემა „ნანილი“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 84 გვ. 

54. პოემა „ნანილი“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 63 გვ. 



55. საქართველოს გასაბჭოების 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმის, „მზე შინა და 

მზე გარეთა“ სცენარი. არასრული. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 18 გვ. 

56. გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი თეატრალიზებული დემონსტრაციის 

სასცენარო გეგმა. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

57. „უსიტყვო საუბარი“ (შავი პირი“).(მოთხრობა) ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 5 გვ. 

58. „მაგდა“.(მოთხრობა). ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 12 გვ. 

59. მოთხრობა,“ქუთაისის რეალური სასწავლებლის უფროსკლასელი ერმილე სიმონიშვილი 

საზაფხულო არდადეგებზე შინ ბრუნდება“. ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 21 გვ. 

60. „ორი ობოლი ძმის ზღაპარი“. ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 7 გვ. 

61. ნაწყვეტი სცენარიდან „სევა თამლიანი“ (სპრინტი). ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 11 გვ. 

62. კ|ფ „ ნატვრის ხე“. ფრაგმენტი ლიტერატურული სცენარიდან: „ელიოზი“. სცენარის ავტორები: რ. 

ინანიშვილი, თ. აბულაძე. რედაქტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ. 

63. კ|სცენარი „მთავარი საქმე“ (გურუ როგავა). ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 126 გვ. 

64. კინო–რომანი „წიგნი ფიცისა“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 179 გვ. 

65. კ|ფ „წიგნი ფიცისა“ (1983წ.). სცენარის სამუშაო ვარიანტი. ავტორი–ა. სალუქვაძე. ეპიზოდების 

აღწერა (სხვადასხვა ვარიანტი). გეგმა. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ნაბეჭდი. მელანი. 123 გვ. 

66. კ|ფ „წიგნი ფიცისა“(1983წ.). სცენარის ავტორი ა. სალუქვაძე. ეპიზოდების დეტალური აღწერა. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 3 გვ. 

67. კ|ფ „წიგნი ფიცისა“ (1983 წ.). სცენარი, ავტორი ა. სალუქვაძე. (სამუშაო ვარიანტი). 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 95 გვ. 

68. ა. სალუქვაძის ლექსი „ღვინისფერი საუბარი“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

69. ა. სალუქვაძის ლექსი „მეწამული საუბარი“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

70. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

71. ა. სალუქვაძის ლექსი „მცხეთის ჯვარი“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

72. ა. სალუქვაძის ლექსები: „ცივი პეიზაჟი“, „საღამო“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი, ხელნაწერი. ფანქარი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

73. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

74. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. 



უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

75. ა. სალუქვაძის ლექსი „ლამარა–გაზაფხული“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

76. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

77. ა. სალუქვაძის ლექსი „ბოროტი სიმღერა“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

78. ა. სალუქვაძის ლექსი „ერთი საუბრის შეხსენება“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

79. ა. სალუქვაძის ლექსი: „ქალბატონი ერისთავის საუბარი მთვარესთან“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. რუსულ ენაზე. 3 გვ. 

80. ა. სალუქვაძის ლექსი „Amigo mio”. ეძრვნება რ. თვარაძეს. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი, მელანი. 1 გვ. 

81. მრეცხავი ვარდოს სიმღერა კ|ფილმიდან „ვერის უბნის მელოდიები“. ლექსის ავტორი ა. 

სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

82. ა. სალუქვაძის ლექსი „უნუგეშო პეიზაჟი“.(სამუშაო ვარიანტი). 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 1 გვ. 

83. ა. სალუქვაძის ლექსი „ანბანთქება“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ბილონაკლული. 1 გვ. 

84. ლექსი „უცხო ყვავილი“ (სამუშაო ვარიანტი). 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

85. ა. სალუქვაძის დრამატული პოემა „ნანილი“. თარგანი–ლ. ტიომინის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 77გვ. 

86. ა. სალუქვაძის ლექსი „იკაროსის სიკვდილი“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

87. ა. სალუქვაძის ლექსი „ცა–ქალის მოთქმა იკაროსის დაღუპვის გამო.“ 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

88. ა. სალუქვაძის ლექსი „გაწბილებული იკაროსი“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

89. ა. სალუქვაძის ლექსი „ცა“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

90. ორი ბალადა: „მაღალი მოთქმა სისხლიანი გვირილას გამო“; „ერისთავთ ერისთავის ლამაზუ 

ცოლის და მთვარის საუბარი’. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 9 გვ. 

91. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

92. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. თარგმანი ალ.  რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

93. ა. სალუქვაძის ლექსი „გალაქტიონი–1938“. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

94. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

95. ა. სალუქვაძის უსათაურო ლექსი (სამუშაო ვარიანტი). 



უთარიღო. ხელნაწერი. ბლანკი. მელანი. 1 გვ. 

96. ა. სალუქვაძის ლექსი „ნოემბერი“. ეძღვნება შვილიშვილს. ჩასწორებულია ხელით. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. ქართულ და რუსულ ენებზე. 1 გვ. 

97. ა. სალუქვაძის ლექსი „ნოდარს“. ეძღვნება ნ. დუმბაძეს. (შავი პირი). ჩანახატით. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ. 

98. ა. სალუქვაძის ლექსი „ანი და ბანი“.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

99. ა. სალუქვაძის ლექსი „ფიროსმანი“. თარგმანი ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 1 გვ. 

100. ა. სალუქვაძის ლექსი „თეთრი სტუმარი“. თარგმანი ალ. რადკოვსკის. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. რუსულ ენაზე. 2 გვ. 

101.  პიესა „კარამბოლინა“.(კომედია). ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 20 გვ. 

102.  „სხვენი“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი.  აკლია 39–ე გვერდი. 56 გვ. 

103.  სცენარი „მთავარი საქმე“ („გურუ როგა“, „ექსპერიმენტი“). ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 122 გვ. 

104.  ა. სალუქვაძის სცენარის, „გურუ როგა“ სამუშაო ვარიანტი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 58 გვ. 

105.  კ|სცენარი „ექსპერიმენტი“ (გურუ როგა). ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი, ხელნაწერი. მელანი. 85 გვ. 

106.  კომედია „კარამბოლინა“. ავტორი ა. სალუქვაძე. სამუშაო ჩანაწერები. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი, მელანი. 57 გვ. 

107.  სატეელევიზიო მრავალსერიიანი მხატვრული ფილმის, „წიგნი ფიცისა“, სცენარი. სცენარის 

ავტორი–ა. სალუქვაძე, კონსულტანტი–ნ. ასათიანი, რეჟისორი–გ. ლორთქიფანიძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 264 გვ. 

108.  კ|ფ–ის, „წიგნი ფიცისა“ სცენარი. ავტორი ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 90 გვ. 

109.  კ|ფ–ის „წიგნი ფიცისა“ სცენარი. ავტორი ა. სალუქვაძე. (ნაწილი II, II სერია). 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 75 გვ. 

110.  კ|ფ–ის „წიგნი ფიცისა“ სცენარი. ავტორი–ა. სალუქვაძე. (ნაწილი II, III სერია). 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 40 გვ. 

111.  ა. სალუქვაძის სცენარის, „წიგნი ფიცისა“ სამუშაო ვარიანტები. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 45 გვ. 

112.  სამუშაო მასალა სცენარისთვის „წიგნი ფიცისა“. ამონარიდი ისტორიული ნაშრომებიდან. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

113.  ა. სალუქვაძის სცენარის, „წიგნი ფიცისა“ სამუშაო ვარიანტები. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფანქარი. მელანი. 120 გვ. 

114.  ა. სალუქვაძის სცენარის, „წიგნი ფიცისა“ სამუშაო ვარიანტები. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ფანქარი, მელანი. 56 გვ. 

115.  ამონარიდი რომანიდან „წიგნი ფიცისა“: „ტყის მეფე“. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ. 

116. ამონარიდი სცენარიდან „წიგნი ფიცისა“. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 2 გვ. 



117.  განუხორციელებელი ფილმის, „ხანუმა“ სცენარი. ავტორი–ა. სალუქვაძე. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ფანქარი. 38 გვ. 

118. განუხორციელებელი ფილმის, „ხანუმა“ სცენარის ფრაგმენტები. აკლია: 27, 28, 29 გვ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 37 გვ. 

119.  კ|ფ „წიგნი ფიცისა“–ა. სალუქვაძის სამუშაო ჩანაწერები. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 53 გვ. 
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