
ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის საარქივო ფონდი 

თეატრის ისტორია 

 

1. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის პასპორტი 

1938 წ. 20 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. ბლანკი. ხელით შესრულებული. 

რუსულ ენაზე. 7 გვ. 

 

2. ნ. გომართელის „ცნობები“ ლაგოდეხის სოფელ აფენის სახალხო თეატრის შესახებ. 

 პირი: ვახტანგ თანდაშვილი, გ. ბრეგვაძე, ნ. ჩაჩანიძე, ც. ჯოიაშვილი, რ. ჯიშაშვილი, ა. 

მოდებაძე, ნ. ბრეგვაძე, ა. ოქრუაშვილი, დ. ბარბაქაძე, გ. ნოზაძე, გ. მოდებაძე, ბ. 

ცქიფურიშვილი, ი. ტყემელაძე, ჯ. სივსივაძე, ი. გოგოლაშვილი, მ. ღარელაშვილი, ხ. 

გოგიბერაშვილი, მაია ლობჟანიძე, ოთარ რეხვიაშვილი, მიხეილ გაჩეჩილაძე.  

1995 წ. ხელნაწერი. კალამი. 2 გვ. 

 

3. მარგო გოგოლაშვილის მიერ შედგენილი ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მოკლე 

ისტორია. 

პირი: პავლე ნორაკიძე, ლეო იგითხანოვი, ლადო ბაღაშვილი, ვალოდია კაბლელი, ნადია 

ხუციშვილი, ვანო ნანობაშვილი, დავით სიდამონიძე, თამარ მენთეშაშვილი, ნადია 

ხუციშვილი, ელენე ბატიაშვილი, ალექსანდრე ხილაშვილი, გოჰარ და სერგო 

ბაშინჯაღოვები, ვალიკო ნუცუბიძე, ვალენტინ გრიშკაშვილი, ვანია გერმანიშვილი, ტასო 

ერისთავი, ვარია იანვარაშვილი, გიორგი საგინაშვილი, ვერა დოდაშვილი, რობერტ 

ქართველიშვილი, შოთა ჩუთლაშვილი, ვიოლა ნოვიკოვა, გრიშა ლაღიძე და ვიქტორ 

ნინიძე, ჟორა ჭურაძე, სარდიონ ჯალიაშვილი, დავით დებელბეგი, მარგო გოგოლაშვილი, 

თამარ კიკვაძე, თამარ მენთეშაშვილი, შალვა ხანდოლიშვილი, გოგი ხომეზური, შოთა 

ფირცხალაშვილი, საშა მიქელაძე, გრიშა ლაღიძე. 

1997 წ. მაისი-ივნისი. ხელნაწერი. კალამი. 25 გვ.  

 

4. ლაგოდეხის სახალხო თეატრის ისტორია. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 2 გვ. 

 

 

ბრძანებები, დახასიათება. 

 

5. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1946 წლის 

სეზონის მეორე ნახევრის შემდეგი რეცეპტუარის დამტკიცება. 

1945 წ. 14 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

6. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოსადმი ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო 

ხელმძღვანელის დ. არუთინოვის განთავისუფლების შესახებ. 



1945 წ. 6 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - შადური. 1 გვ. 

 

7. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის - პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო 

ხელმძღვანელად ა. ინჯიას დანიშვნის შესახებ. 

1945 წ. 13 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

8. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის - პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო 

ხელმძღვანელად ა. ინჯიას დანიშვნის გაუქმების შესახებ. 

1945 წ. 22 დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

9. ლაგოდეხის თეატრის ხელმძღვანელობის და სათეატრო განყოფილების 

წარმომადგენლის შადურის ბრძანება საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის 

პირველი ნახევრის შემდეგი რეცეპტუარისა და პრემიერბის განხილვის თარიღების 

დამტკიცების შესახებ. 

1946 წ. იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

10. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოსადმი ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1946 წლის პირველი 

ნახევრის რეპერტუარში პიესების დამტკიცების შესახებ. 

1946 წ. 24 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

11. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრში რეჟისორ 

ლ. ციცაგის მივლინების შესახებ. 

1946 წ. 14 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

12. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 

თანამშრომლების გ. გორდაძისა და რ. ქართველიშვილის თანამდებობიდან 

გათავისუფლებისა და სამხატვრო ხელმძღვანელად გ. პატარიძის დანიშვნის შესახებ. 

1946 წ. 22 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

13. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 

მსახიობთა კატეგორიების შესახებ. 

1946 წ. სექტემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

14. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1946 წლის მეორე ნახევრის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 



1946 წ. 4 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

15. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახმატვრო თეატრის მხატვრად პ. გედევანიშვილის 

დანიშვნის შესახებ. 

1946 წ. 17 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

16. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მხატვარ პ. გედენაშვილის 

ჩოხატაურის თეატრში გადაყვანასა და ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მხატვრად დ. 

იგითხანოვის დანიშვნის შესახებ. 

1946 წ. 26 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

17. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის  სამხატვრო ხელმძღვანელის 

თანამდებობიდან გ. პატარიძის გათავისუფლების შესახებ. 

1947 წ. 7 იანვარი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

18. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის პირველი ნახევრის 

რეპერტუარისა და პრემიერის განხილვის თარიღების დამტკიცების შესახებ. 

1947 წ. 15 იანვარი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

19. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის პირველი ნახევრის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1947 წ. 7 აპრილი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

20. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი თეატრის 1947 წლის მეორე ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების 

შესახებ. 

1947 წ. 25 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

21. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება გრ. ბუხნიკაშვილისა 

და შ. გომელაურის ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრში მივლინების შესახებ. 

1947 წ. 3 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

22. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის ბრძანება ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის პირველი ნახევრის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. ერთვის რეპერტუარის სია. 

1948 წ. 26 იანვარი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - რ. შადური. 2 გვ. 

 



23. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1948 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

24. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1948 წ. 16 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

25. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 

დამდგმელ-რეჟისორის გ. პატარიძის განთავისუფლების შესახებ. 

1948 წ. 31 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

26. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის 

მეორე ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1948 წ. 7 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 

 

27. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის ბრძანება 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის კოლექტივისა და სამხატვრო ხელმძღვანელ რ. 

ქართველიშვილისადმი, ენერგიული მუშაობისთვის მადლობის გამოცხადების შესახებ. 

1948 წ. 11 ოქტომბერი. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 

 

28. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის ბრძანება სამხატვრო 

ხელმძღვანელის გიორგი როსებასადმი, თეატრში ჩატარებული მუშაობისთვის, 

მადლობის გამოცხადების შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 2 გვ. 2 ეგზ. 

 

29. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის ბრძანება ლაგოდეხის 

სახალხო თეატრის კოლექტივისადმი, ნაყოფიერი მუშაობისთვის მადლობის 

გამოცხადების შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

30. ლაგოდეხის სახელწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის ბრძანება შ. 

ფოლადიშვილისა და რ. კვირიკაშვილისადმი, ნაყოფიერი მუშაობისთვის მადლობის 

გამოცხადების შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

31. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის ბრძანება მხატვარ ლ. 

იგითხანოვისადმი, ნაყოფიერი მუშაობისთვის მადლობის გამოცხადების შესახებ.  

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს -  ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 



 

32. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის ბრძანება მსახიობ 

სპარტაკ თეთრაშვილისადმი, ნაყოფიერი მუშაობისთვის მადლობის გამოცხადების 

შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. ბეჭედდასმული. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

33. ლაგოდეხის რაიონის კულტურის განყოფილების გამგის გ. ბაგაურის მიერ გაცემული 

რეჟისორ ვახტანგ თანდაშვილის დახასიათება. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

 

ცნობები 

 

34. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის ბუღალტერიის მიერ გაცემული ცნობა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილე პ. კანდელაკისადმი, ამავე თეატრის 

დარბაზის გეგმისა და ბილეთის ფასის შესახებ. 

1939 წლის 21 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

35. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიერ გაცემული 

ცნობა 1939-40 წლის სეზონში მსახიორთა დატვირთვისა და სარეპერტუარო 

მაჩვენებლების შესახებ. 

1934-1940 წწ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

36. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის რ. ქართველიშვილის ცნობა 1939-40 

წლის სეზონში მსახიორთა დატვირთვისა და სარეპერტუარო მაჩვენებლების შესახებ. 

1934-1940 წწ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

37. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის შტატისა და ხელფასის შესახებ ცნობა. 

1940 წ. ნაბეჭდი. 4 გვ. 

 

38. ლაგოდეხის სახალხო თეატრის თანამშრომელთა შტატის შესახებ ცნობა.  

1942 წ. 1 ივნისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

39. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1942-43 წლის სეზონში მსახიობთა დატვირთვის და 

მათ მიერ შესრულებული როლების აღრიცხვის შესახებ ცნობა. 

1942-1943 წწ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  

 

40. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1942-1943 წლის სეზონზე სამხატვრო 

ხელმძღვანელების პერსონალური დატვირთვის შესახებ ცნობა. 

1942-1943 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 



41. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელ და დირექტორ ვ. 

კუმელაშვილის მიერ გაცემული ცნობა საქართველოს საქმეთა სამმართველოს უფროსის 

მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1943 წ. 1 მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

42. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის და საკონცერტო ბრიგადების და კოლექტივების მიერ 

1946 წლის აგვისტოს თვეში გამართული დადგმების შესახებ ცნობა. 

1946 წ. აგვისტო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ბეჭედდასმული. 1 გვ. 

 

43. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიერ გაცემული ცნობა 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს განყოფილებისადმი, თანამშრომელთა საშტატო 

განრიგის შესახებ. 

1946 წ. 6 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

44. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის ი. ნანობაშვილის მიერ გაცემული 

ცნობა ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 

აგვისტოს თვეში ჩატარებული წარმოდგენების შესახებ. 

1946 წ. 9 სექტემბერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

45. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის შტატისა და ხელფასის შესახებ ცნობა.  

უთარიღო. ნაბეჭდი. ჩასწორებებით. ხელს აწერს - ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს 

უფროსის მოადგილე  - პ. კანდელაკი. 4 გვ. 

 

                                                       მიმართვები 

 

46. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილისადმი, 1941 წ. 1 

იანვრიდან რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1941 წ. 1 იანვარი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

47. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიმართვა 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, 1942 წ. 

სეზონის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1941 წ.  8 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

48. ხელოვნების საქმეთ სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ნ. ლომინაძისადმი, 1941 წლის მეორე 

ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1941 წ. ივნისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

49. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიმართვა საქართველოს ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, 1941-42 წლის 

სეზონის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 



1941-1942 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

50. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ნ. ლომინაძის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, 1942 

წლის 1 იანვრიდან რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1942 წ. 1 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

51. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიმართვა 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, 1942 

წლის 1 იანვრიდან რეპერტუარში პიესების დამტკიცების შესახებ. 

1942 წ. 19 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

52. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისა და სამხატვრო ხელმძღვანელის 

მიმართვა საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. 

კანდელაკისადმი, 1942 წლის პირველი ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1942 წ. 19 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელა წერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

53. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის კანდელაკისადმი. 

1942 წ. 19 აპრილი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

54. ხელოვნების საქმეთ სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილიასდმი, 1942 წლის 

პირველი ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1942 წ. 4 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

55. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, 1942 წლის პირველი 

ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1942 წ. 19 მაისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. წითელი ფანქარი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 2 

გვ. 

 

56. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, 1942 წლის სეზონის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1942 წ. 24 მაისი. ხელნაწერი. ლურჯი ფანქარი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

57. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, 1943 წლის პირველ 

იანვრამდე რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1942 წ. 24 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 



58. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, რეპერტუარის 

დამტკიცების შესახებ.  

1942 წ. 10 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 2 გვ. 

 

59. ხელოვნების საქმეთ სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილისადმი, 1942 წლის 

პირველი ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1942 წ. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

60. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მსახიობ დ. არუთინოვის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის რეპერტუარის დამტკიცების 

შესახებ. 

1943 წ. 26 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

61. ხელოვნების საქმეთ სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილისადმი რეპერტუარის 

დამტკიცების შესახებ. 

1943 წ. 26 იანვარი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

62. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილე პ. კანდელაკისადმი, სცენისმოყვარე 

მსახიობ ევგენია ბატიაშვილის უდისწიპლინობის გამო თეატრიდან გათავისუფლების 

შესახებ.  

პირი: ქ. მაყაშვილი, ს. ჯალიაშვილი, თამარ და შალვა ჩერქეზიშვილები, გერმანიშვილი, 

მირზოევი, ოკიაშვილი.  

1943 წ. 1 მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 2 გვ. 

 

63. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის მიმართვა 

საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. 

კანდელაკისადმი, რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1943 წ. 14 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

64. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის მიმართვა 

საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. 

კანდელაკისადმი, 1943 წლის მეორე ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1943 წ. 21 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

65. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიმართვა საქართველოს ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოსადმი, თეატრის ბილეთების ფასებთან დაკავშირებით. 

1943 წ. 10 ივლისი. ხელნაწერი. ლურჯი და შავი მელანი. ბეჭედასმული. 1 გვ. 

 



66. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის ადმინისტრაციის მიმართვა ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, რეპერტუარის დამტკიცების 

შესახებ. 

1943 წ. 17 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

67. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიმართვა ხელოვნების საქმეთა  

სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, 1944 წლის სეზონისათვის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1943 წ. 2 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

68. ხელოვნების საქმეთ სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ დ. არუთინოვისადმი, 1943-44 წლის 

სეზონის რეპერტუარის დამტკიცება. 

1943-1944 წწ. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

69. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიმართვა ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროს შ. კილოსანისადმი 1944 წლის მეორე 

ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1944 წ. 28 ივნისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ. 

 

70. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიმართვა სათეატრო განყოფილების 

უფროს შ. კილოსანიძისადმი 1945 წლის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1944 წ. 17 დეკემბერი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ. 

 

71. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისადმი, 1944 წლის სეზონის პირველი 

ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1944 წ. დეკემბერი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

72. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურის მიმართვა ლაგოდეხის 

რაიკომის მდივან გ. ნუცუბიძისადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1946 წლის 

მეორე ნახევრის სარეპერტუარო გეგმის დამტკიცების შესახებ. 

1945 წ. 24 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

73. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიმართვა ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი 1945-1946 წლის სეზონისათვის რეპერტუარში ახალი პიესების 

დამტკიცების შესახებ. 

1945 წ. 28 ივლისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. ფანქარი. 1 გვ. 

 

74. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის ვ. მგალობლიშვილის 

მიმართვა ლაგოდეხის თეატრის დირექტორ დ. არუთინოვისადმი, 1945 წლის  

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1945 წ. 15 აგვისტო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 



 

75. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროსისადმი, თეატრის სეზონის 

დაგვიანების გახსნის შესახებ. 

1945 წ. 24 ოქტომბერი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ. 

 

76. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილისადმი, სამხატვრო 

ხელმძღვანელად გ. პატარიძის დანიშვნისა და ხელოვნების საქმეთა სამმართველოში 

მასთან შეხვედრის შესახებ. 

1945-1946 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

77. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროსისადმი, 1945-1946 წლების 

სეზონის მეორე ნახევრის პროექტის დამტკიცების შესახებ. ერთვის 1945-46 წ. სეზონის 

დადგმების პროექტი. 

1946 წ. 23 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 2 გვ. 

 

78. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მიმართვა ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი, 1946 წელს განხოციელებული სპექტაკლების შესახებ. 

1946 წ. 28 მარტი. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსული ენაზე. 1 გვ. 

 

79. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროს გრ.  

ბუხნიკაშვილისადმი, 1946 წლის 1 აგვისტოდან სეზონის დახურვის შესახებ. 

1946 წ. 10 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

80. ბ. გამრეკელის მიმართვა საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო 

განყოფილების უფროს გრ. ბუხნიკაშვილისადმი, სიღნაღისა და ლაგოდეხის თეატრში 

მივლისნებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ. 

1946 წ. 28 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელა აწერს - ბ. გამრეკელი. 2 გვ. 

 

81. ლაგოდეხის რაიკომის მდივან შ. ნუცუბიძის მიმართვა საქართველოს ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურისადმი 1946 წლის მეორე ნახევრის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

1946 წ. 2 აგვისტო. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - შ. ნუცუბიძე. 2 გვ. 

 

82. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროს გრ. ბუხნიკაშილისადმი, 

ლაგოდეხის თეატრის 1946 წლის სპექტაკლების განრიგთან დაკავშირებით.  

1946 წ. 6 აგვისტო. ხელნაწერი. შავი მელანი. 2 გვ. 

 



83. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს განყოფილების უფროს გრ. ბუხნიკაშილისადმი, 

თეატრში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. მიმართვას ერთვის მოხსენებითი 

ბარათი. 

პირი: ა. ხელაშვილი, ს. ჯალიშვილი, გ. დონჯაშვილი. 

1946 წ. 20 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელა აწერს - ი. ნანობაშვილი. 2 გვ. 

 

84. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს თეატრალური განყოფილების უფროს გრ. 

ბუხნიკაშვილისსადმი, 1946 წლის ნოემბრის თვეში გამართული სპექტაკლების შესახებ. 

1946 წ. 11 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

85. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროსისადმი. 1946 

წლის დეკემბრის და 1947 წლის თებერვლის თვეში გამართული სპექტაკლების შესახებ.  

1947 წ. 31 იანვარი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 3 გვ. 

 

86. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროს გრ. 

ბუხნიკაშვილისადმი, ამავე თეატრის 1947 წლის პირველი ნახევრის სეზონის 

რეპერტუარის გაგზავნასა და თეატრის შიდა საქმეებთან დაკავშირებით. 

1947 წ. 13 მარტი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

87. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროს გრ.  

ბუხნიკაშვილისადმი, თეატრის 1947 წლის მეორე ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების 

შესახებ. 

1947 წ. 28 მაისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

88. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გ. როსებას მიმართვა 

საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს 

სათეატრო განყოფილებისადმი. 1948 წლის პირველი ნახევრის რეპერტუარში შემდეგი 

პიესების დამტკიცების შესახებ. 

1947 წ. 19 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - გ. როსება. 1 გვ. 

 

89.  ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოსადმი, ამავე თეატრის 1947 წლის 1 იანვრიდან - 1 აპრილამდე 

მომზადებული პიესებისა და სპექტაკლებიდან შემოსული თანხის შესახებ. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

90. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროს გრ. 

ბუხნიკაშვილისადმი, 1947 წლის მარტის თვის ანგარიშის ჩაბარების შესახებ. 



1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

91. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მიმართვა საქართველოს 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილების უფროსისადმი, 

ლაგოდეხის თეატრის 1947 წლის პირველი ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების 

შესახებ. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

92. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიმართვა 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილებისადმი, 1948 წლის მაისის 

და ივნისის თვეებში გამართული სპექტაკლების შესახებ. მიმართვას ერთვის ივნისისა და 

მაისის თვეში სპექტაკლების სია. 

1948 წ. 6 ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილის. 3 გვ. 

 

93. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიმართვა 

საქართველოს ხელოვნების სამმართველოს სათეატრო განყოფილებისადმი. 

1948 წ. 25 აგვისტო. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

94. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილისადმი, 1941-1942 წლის 

სეზონის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

25 მაისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

95. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისადმი, 1943-1944 წლის სეზონის 

პირველი ნახევრის რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

21 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - კილოსანი. 1 გვ. 

 

96. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისადმი, 1942-1943 წლის სეზონის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

24 ივლისი. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

97. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისადმი, 1941 წლის სეზონის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

98. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის ვ. კუმელაშვილისადმი, 1943 წლის 

პირველი სახევრისთვის წარდგენილი რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 



99. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის მიმართვა ლაგოდეხის 

სახელმწიფო თეატრის დირექტორისადმი, 1944-1945 წლის სეზონის დამტკიცების 

შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

100. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა 

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისადმი, 1944-45 წლის სეზონის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

101. ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკის მიმართვა   

ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისადმი, 1941 წლის მეორე ნახევრის 

რეპერტუარის დამტკიცების შესახებ. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

                                                               თხოვნები 

 

102. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ვ. კუმელაშვილის თხოვნა ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილის ა. კანდელაკისადმი, რეპერტუარის 

დამტკიცების შესახებ. 

1943 წ. 9 მარტი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

103. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის თხოვნა 

საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილებისადმი, 

პიესების დამტკიცების შესახებ. 

1948 წ. 5 ოქტომბერი. ხელნაწერი. 1 გვ. 

 

104. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის თხოვნა 

საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს სათეატრო განყოფილებისადმი, 

1949 წლის რეპერტუარში შეტანილი ცვლილებების შესახებ. 

1949 წ. 1 მარტი. ხელნაწერი. მელანი.ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

105. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის თხოვნა 

საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს თეატრალური 

განყოფილებისადმი, 1949 წლის პირველი ნახევრისთვის ახალი სპექტაკლების 

დამტკიცების შესახებ. 

1948 წ. 24 ნოემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

 

განცხადებები 

 

106. ლაგოდეხის რაისაბჭოს აღმასკომის საფინანსო განყოფილების გამგის ვლადიმერ ვ. 

კუმელაშვილის განცხადება საქართველოს ლაგოდეხის რაიკომის მდივანს შ. ნუცუბიძეს 



და ლაგოდეხის რაიონის პროკურორს ნ. გაგოშიძისადმი, ყოფითი საკითხების და 

თანამშრომელთა უთანხმოების შესახებ. 

1943 წ. 23 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 2 გვ. 

 

107. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის რეჟისორ გერონტი მელიტონის ძე პატარიძის 

განცხადება საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებული ხელოვნების საქმეთა 

საამართველოს უფროს რ. ს. შადურისადმი, პირად საყოფაცხოვრებო საკითხებთან 

დაკავშირებით. 

1947 წ. 16 სექტემბერი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

 

108. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის განცხადება 

ხელოვნების საქმეთა სამმართველოსადმი. 

1948 წ. 5 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

109. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის განცხადება 

ხელოვნების საქმეთა მმართველოსადმი. 

1949 წ. 18 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი, წითელი ფანქარი. ხელს აწერს - რ. 

ქართველიშვილი. 2 გვ. 

 

110. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის განცხადება, 

თეატრის 1941 წლის საორიენტაციო რეპერტუარის შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

111. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის განცხადება, 

თეატრის 1941 წლის საორიენტაციო რეპერტუარის შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

112. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექციის მოხსენებითი ბართი ლაგოდეხის 

სახელმწიფო თეატრისთვის საჭირო ინვენტარის, ეზოს დაგეგმარებისა და თეატრის 

შენობაში არსებულ პრობლემაბთან დაკავშირებით. 

პირი: შ. კიკნაძე, გ. მდივნიშვილი, პ. ნორაკიძე, გ. ყორღანაშვილი. 

1938 წ. 2 ნოემბერი. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: კიკნაძე, მდივნიშვილი, ნორაკიძე, 

ყორღანაშვილი. 16 გვ. 2 ეგზ. 

 

113. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის ხელმძღვანელ ვ. კუმელაშვილის მოხსენებითი 

ბარათი საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილე პ. 

კანდელაკისადმი, თეატრის სხვა შენობაში გადასვლის შესახებ. 

1942 წლის 1 სექტემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

114. მსახიობ შ. ჩერქეზიშვილის მოხსენებითი ბართი საქართველოს საქმეთა სამმართველოს 

უფროსის მოადგილის პ. კანდელაკისადმი, მსახიობების მძიმე ყოფითი მდგომარეობის 

შესახებ. 

1942 წლის 30 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - შ. ჩერქეზიშვილი. 3 გვ.  



 

115. ბ. გამრეკელის მოხსენებითი ბარათი ლაგოდეხის თეატრის მუშაობის შესახებ. 

1946 წ. 4 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 9 გვ. 

 

116. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მოხსენებითი ბარათი 

1945 წელს ჩატარებული სამუშაოების შესახებ. 

1946 წ. 8 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 2 გვ.  

 

117. შაქრო გომელაურის და გრიგოლ ბუხნიკაშვილის მოხსენებითი ბარათი ხელოვნების 

საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურისადმი, ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 

მდგომარეობის შესახებ. 

1947 წ. 10 ივნისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. 3 ეგზ. 14 გვ. 

 

118. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მოხსენებითი ბარათი 

საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურისადმი 1946-1947 

წლის სეზონის შემდეგ თეატრში კაპიტალური რემონტის დაწყებისა და სარემონტო 

მასალების არ ქონის შესახებ. 

1947 წ. 21 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილის. 1 გვ. 

 

119. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელ გ. როსებას მოხსენებითი 

ბარათი საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან არსებულ ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოს უფროსის რ. შადურისადმი, 1947-1948 წლის სეზონის მუშაობის, 

თეატრის მდგომარეობისა და მისი ნორმალური მუშაობისთვის, ხელის შემშლელი 

პირობების შესახებ.  

1947 წ. 16 სექტემბერი. ნაბეჭდი. 2 გვ. 

 

120. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მოხსენებითი ბარათი 

1947 წლის სეზონის პირველი ნახევრის, იანვრიდან მაისისს თვის ჩათვლით თეატრის 

საწარმოო-საფინანსო გეგმების შესრულების შესახებ  

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 3 გვ. 

 

121. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ  გ. როსებას მოხსენებითი ბარათი 

საქართველოს ლაგოდეხის რაიონული კომიტეტის მდივან შ. ნუცუბიძისადმი, 

საქართველოს ცენტრალურ კომიტეტსა და საქართველოს მინისტრთა საბჭოს 

დადგენილების თანახმად ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დოტაციის მუშობაზე 

გადასვლის შესახებ. 

1948 წ. 25 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - გ. როსება. 2გვ. 

 

122. ლაგოდეხის სახალხო თეატრის დირექტორისა და სამხატვრო ხელმძღვანელის რ. 

ქართველიშვილის მოხსენებითი ბარათი საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან 

არსებულ ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილისადმი 24 

ივნისიდან - 1 ოქტომბრამდე ჩატარებული სამუშაოების შესახებ. 

1948 წ. 4 ოქტომბერი. ხელნაწერი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 4 გვ. 



 

123. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მოხსენებითი 

ბარათი საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილე პ. 

კანდელაკისადმი, თეატრში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. 

1948 წ. 22 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. ხელს აწერს - რ. 

ქართველიშვილის. 1 გვ. 

 

124. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორისა და სამხატვრო ხელმძღვანელის რ. 

ქართველიშვილის მოხსენებითი ბარათი საქართველოს ხელოვნების სამმართველოს 

უფროსის მოადგილე ა. ჩხარტიშვილისადმი, თეატრში ჩატარებული სამუშაოების 

შესახებ. მოხსენებას ერთვის სპექტაკლების, სამომავლო გეგმებისა და მსახიობთა 

დატვირთვის ჩამონათვალი. 

1948 წ. 24 დეკემბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილის. 3 გვ. 

 

125. თეატრმცოდნე მზია მეტრეველის მოხსენებითი ბარათი „ვახტანგ თანდაშვილის 

სასცენო მოღვაწეობის 40 და დაბადებიდან 55 წლისთავი“ აღნიშვნასტან დაკავშირებით. 

პირი: გიორგი ხატიაშვილი, ილო თევდორაშვილი, ზალიკო ღირსიაშვილი, ივანე 

გვინჩიძე, ვასო ყუშიტაშვილი, კოტემარჯანიშვილი, ლევან შატბერაშვილი, პავლე 

ფრანგიშვილი, მიხეილ მეძმარიაშვილი, სოსო ბებერიშვილი, რობერტ ქართველიშვილი, 

ანზორ ქუთათელაძე, გიორგი როსება, სერგო ახალიძე, გერონტი პატარაძე, გერონტი 

ჭიჭინაძე, ილია მათიაშვილი, მიხეილ იარალაშვილი, შალვა გოცირიძე, პავლე ნორაკიძე, 

ვასო ალუღიშვილი, ვალოდია კაშელელი, ვანო ნანობაშვილი, ნოდარ დეისაძე, 

ალექსანდრე ალაზნისპირელი, ანატოლი დუნდუკოვი, სერგო, ბაშინჯაღოვი, მიხეილ 

თანდაშვილი, ი. თელაშვილი, ი. ნადაშვილი. 

1979 წ. ნაბეჭდი. 10 გვ. 

 

126. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის ი. ნანობაშვილის მოხსენებითი 

ბარათი საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს გრ. 

ბუხნიკაშვილისადმი თეატრში არსებული ხელის შემშლელი პირობების შესახებ. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

127. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ დ. არუთინოვის მოხსენებითი ბარათი 

ხელოვნების მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე მგალობლიშვილისადმი 

ლაგოდეხის თეატრის სხვა შენობაში გადასვლასთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - დ. არუთინოვი. 2 გვ. 

 

128. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ დავით არუთინოვის მოხსენებითი 

ბარათი საქართველოს ხელოვნების მთავარ სამმართველოს უფროსისადმი თეატრში 

არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით. 

უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. ხელს აწერს - დ. არუთონოვი. 1 გვ. 

 



129. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშვილის მოხსენებითი ბარათი 

საქართველოს ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფროს რ. შადურისადმი, 

„თეატრების რეპერტუარის გაუმჯობესების შესახებ“ - განხილვა.  

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 3 გვ. 

 

 

 

 

ოქმები 

 

130. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრში გამართული მსახიობთა, ტექნიკურ მუშაკთა და 

მაყურებელთა აქტივის გაერთიანებული თათბირის ოქმი. 

პირი: კ. გამრეკელი, კაშმაძე, ა.ხატიაშვილი, ალ. თუთაშვილი, გ. გოგოსაშვილი, ბ. 

ქუთათელაძე, ჯალიაშვილი, ქ. მაყაშვილი. 

1946 წ. 4 ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. ხატიაშვილის ხელმოწერა. 2 გვ. 

 

131. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის საერთო კრების ოქმი, ცენტრალური კომიტეტის 

დადგენილება თეატრების რეპერტუარის გაუმჯობესების შესახებ. 

პირი: მ. გოგოსაშვილი, გ. პატარიძე. 

1946 წ. 10 ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერენ: გ. პატარიძე, მ. გოგოსაშვილი. 

2 გვ. 

 

132. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრში გამართული სპექტაკლ „იავნანას“ პრემიერის 

შემოწმების ოქმი. 

1946 წ. 30 ნოემბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ბლანკის. 1 გვ. 

 

133. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრში გამართული სპექტაკლ „სახსოვარის“ (ს. მთვარაძე) 

პრემიერის შემოწმების ოქმი. 

1946 წ. 22 დეკემბერი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ბლანკი. 1 გვ. 

 

134. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრში გამართული სპექტაკლ „ჩვენი ახალგაზრდობის“ (ს. 

ანტონოვი) შემოწმების ოქმი. 

1947 წ. 28 მარტი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ბლანკის. მელანი. 1 გვ.  

 

135. ლაგოდეხის სახალხო თეატრში გამართულისპექტაკლ „გამოცდების“ (გ. ქელბაქიანი) 

შემოწმების ოქმი. 

1947 წ. 22 ივლისი. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ბლანკის. მელანი. 1გვ. 

 

 

სტატიები 

 

136. მარგალიტა გოგოლაშვილის სტატია ლაგოდეხის თეატრის შესახებ. 



პირი: ალიოში ჯაყელი, ეკატერინე ტურიაშვილი, პელო დონჯაშვილი, თამარ 

მოლაშვილი, ვენერა დოდაშვილი, ლეონტი ჭიჭინაძე, გიორგი დონჯაშვილი, იროდიონ 

ალავერდაშვილი, ლევან მჭედლიშვილი, ლეო მარიახინი, აკაკი ჯავახია, მიხეილ 

იარალი, შალვა გოცირიძე, ვერა ღვედაშვილი, ელენე ზორიანცი-ბატიაშვილი, ვანო 

ნანობაშვილი, ჭუმბურიძე, მიხეილ ბოკერია, ალექსანდრე ალავერდაშვილი, თომა 

ჯმუხაძე, ვ. ბაბუნაშვილი, ს. საამოვი, ვალიკო კუმელაშვილი, ალ. მინასოვა, ს. 

ხუციშვილი, გ. ყიფიანი, გიორგი ოზბეთელაშვილი, უშანგი ლომიძე, გიორგი 

მაჭარაშვილი, სიმონ ზელენოი, დავით სიდამონიძე, ვარია იანვარაშვილი, ტასო 

ერისთავი, გოჰარ მაშინჯაღოვი, მარგოგოგოსაშვილი, ვერა დოდაშვილი, ნადია 

ხუციშვილი, თამარ მენთეშაშვილი, ლადო ბაღაშვილი, ვალია კაბლელი, შოთა 

ჩუთლაშვილი, ლეო ჩიკვაიძე, ვარია გერმანიშვილი, შალვა ხანდოლიშვილი, ვახტანგ 

შალიკაშვილი, ალექსანდრე ხიდაშელი, გიორგი ჭიტაძე, გივი ჯიბლაძე, ს. თათრაშვილი, 

ლ. იგითხანოვი, ქ. მაყაშვილი. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 4 გვ.  

 

137. ნუნუ გომართელის სტატია ლაგოდეხის სახალხო თეატრის შესახებ. 

პირი: მარგო გოგოსაშვილი, ოთარ ზედელაშვილი, თენგიზ მესხიშვილი, მიხეილ 

თანდაშვილი, ქსენია ჩიხაშვილი, ნაზი დარბაიძე, გივი ჯიბლაძე, ფატი მირიანაშვილი, 

ზაირა მესხიშვილი, ვახტანგ და მიხეილ ჩანდაშვილი, ავთანდილ ჯავშანაშვილი, აკაკი 

მჭედლიძე, ლია თაბუკაშვილი, ლეილა არსენიძე, დათო ფიროსმანიშვილი, ხათუნა 

გუნჯუა, იოსებ გოგოსაშვილი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. 2 გვ. 

 

 

სარეპერტუარო მაჩვენებლები 

 

138. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1938-1939 წწ. სეზონის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1938-1939 წწ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

139. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1938-1939 წწ. სეზონის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1939 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

140. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის1940-1941 წწ. სეზონის სარეპერტუარო მაჩვენებელი.  

1940-1941 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

141. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1940-1941 წწ. სეზონის სარეპერტუარო მაჩვენებელი.  

1940-1941 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

142. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1940-1941 წწ. სეზონის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1940-1941 წწ. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

143. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1943 წ. სარეპერტუარო მაჩვენებელი.  

1943 წ. ხელნაწერი. მელანი. არუთინოვის ხელმოწერა. 1 გვ. 



 

144. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1943-1944 წწ. სეზონის სარეპერტუარო მაჩვენებელი.  

1943-1944 წწ. სეზონი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ. 

 

145. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1945- 1946 წწ. სეზონის სარეპერტუარო მაჩვენებელი.  

1945-1946 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

146. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის, საკონცერტო ბრიგადებისა და კოლექტივების მიერ 

1946 წლის ივლისის თვეში გამართული დადგმების სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1946 წ. ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

147. ლაგოდეხის თეატრის 1946 წლის პირველი ნახევრის მიმდინარე სარეპერტუარო 

მაჩვენებელი. 

1946 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ.  

 

148. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის მაისის თვის სარეპერტუარო 

მაჩვენებელი. 

1947 წ. მაისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

149. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის ოქტომბრის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1947 წ. ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

150. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის დეკმბრის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

151. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის I-ლი ნახევრის სარეპერტუარო 

მაჩვენებელი. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედი. 6 გვ.  

 

152. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის მეორე ნახევრის სარეპერტუარო 

მაჩვენებელი. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

153. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის პირველი ნახევრის სარეპერტუარო 

მაჩვენებელი. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

154. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის I-ლი ნახევრის სარეპერტუარო 

მაჩვენებელი. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

155. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის სექტემბრის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1947 წლის ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 



 

156. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის ნოემბრის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. ბეჭედი. 1 გვ. 

 

157. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის ივნისის სარეპერტუარო მაჩვენებელი.  

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

158. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის თებერვლის სარეპერტუარო 

მაჩვენებელი. 

1948 წ. თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

 

159. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის მარტის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1948 წ. მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

160. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის მაისის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1948 წ. მარტი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

161. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის ივნისის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1948 წ. ივნისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

162. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიერ შედგენილი 

სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1948 წ. ოქტომბერი. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. 1 გვ. 

 

163. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიერ შედგენილი 

სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1948 წ. ნოემბერი. ხელნაწერი. წითელი ფანქარი. 1 გვ. 

   

164. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიერ შედგენილი 

სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1948 წ. დეკემბერი. ხელნაწერი. წითელი ფანქარი. 1 გვ. 

  

165. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიერ შედგენილი 

სექტემბრის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1948-1949 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

166. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ რ. ქართველიშვილის მიერ შედგენილი 

აგვისტოს სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

1948-1949 წწ. სეზონი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

167. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მაისის სარეპერტუარო მაჩვენებელი.  

29 მაისი. ხელნაწერი. შავი მელანი. 1 გვ. 

 



168. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის ივლისის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

ივლისი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

169. ლაგოდეხის სახალხო თეატრის რეპერტუარის ჩამონათვალი წლების მიხედვით. 

უთარიღო. აკინძულთა ჟურნალის სახით. 5 გვ. 

 

170. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის ახალი დადგმები რეპერტუარი. 

უთარიღო. ბლანკი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

171. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის ახალი დადგმების სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

172. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის ახალი დადგმების სარეპერტუარო მაჩვენებელი 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

173. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის რ. ქართველიშვილის მიერ 

შედგენილი ოქტომბრისთვის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

174. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

175. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სარეპერტუარო მაჩვენებელი. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

 

გეგმები 

 

176. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის ახალი დადგმების კალენდარული გეგმა 1941 წლის 

იანვრიდან 1941 წლის 30 ივნისის ჩათვლით. 

1941 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

177. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1948 წლის პირველი ნახევრის საწარმოო გეგმა. 

1948 წ. ი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

178. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დარბაზის გეგმა. 

უთარიღო. ნახაზი. შავი ტუში. 1 გვ. 

 

 

სიები 

 

179. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1940-1941 წწ სეზონის ახალი პიესებისა და 

მასხიობთა სია. 



1940-1941 წწ. ხელნაწერი. შავი მელანი. ხელს აწერენ: დირექტორი ლომინაძე, სამხატვრო 

ხელმძღვანელი  -რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

180. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მსახიობთა დატვირთვის სია.  

1940-1941 წწ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - დირექტორი რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

181. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1941 წლის საშტატო სია. 

1941 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

182. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1941 წლის პირველი იანვრიდან სეზონის 

დახურვამდე ახალი დადგმების სია. 

1941 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ლომიძე. 1 გვ. 

 

183. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1941-1942 წწ. მსახიობთა დატვირთისა და  

შესრულებული როლების სია. 

1941-1942 წწ. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

184. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის პერსონალური 

დატვირთისა და . 1941-1942 წწ. სეზონის ახალი დადგმები სია. 

1941-1942 წწ. ნაბეჭდი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

185. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1942 წლის 1 იანვრამდე დადგმული პიესების სია. 

1942 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

186. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1943 წლის ივნისის თანამშრომელთა სია. 

1943 წ. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. 2 გვ. 

 

187. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელთა და ამავე სეზონის 

ახალი დადგმების სია. 

1943-1944 წწ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

188. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის გასული წლების დადგმების სია. 

1943-1944 წწ. ნაბეჭდი. ხელნაწერი. ხელს აწერს - თეატრის დირექტორის - დ. 

არუთინოვი. 1 გვ. 

 

189. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1945 წლის მეორე ნახევრის ახალი დადგმების სია. 

1945 წ. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ. 

 

190. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის თანამშრომელთა სია.  

1946-1947 წწ. ხელნაწერი. რუსულ ენაზე. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

191. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის თებერვლის მიმდინარე რეპერტუარის 

სია. 



1947 წ. თებერვალი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

192. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მიმდინარე რეპერტუარის სია. 

1947 წ მარტი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

193. ლაგოდეხის თეატრის სამხატვრო შემოქმედებითი პერსონალიის სია.  

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

194. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის პირველი ნახევრის ახალი დადგმების 

სია. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

195. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1947 წლის აპრილი მიმდინარე რეპერტუარის სია. 

1947 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

196. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მიმდინარე რეპერტუარის სია. 

1947 წელი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

197. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მიმდინარე რეპერტუარის სია. 

1947 წელი. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

198. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მიმდინარე რეპერტუარის სია. 

1948 წ. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

199. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მიმდინარე რეპერტუარის სია. 

1948 წ. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

200. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 1949 წლის საშტატო სია. 

1949 წ. ხელნაწერი. მელანი. 4 გვ. 

 

201. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის რეჟისორ ვახტანგ თანდაშვილის მიერ 

განსახიერებული როლებისა და დადგმული სპექტაკლების სია. 

1976 წ. ნაბეჭდი. 5 გვ. 

 

202. ლაგოდეხი სახელმწიფო თეატრის 1944 წლის საშტატო სია. 

უთარიღო. შავი მელანი. ხელნაწერი. 1 გვ. 

 

203. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის თანამშრომელთა სია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. ხელს აწერენ: რ. ქართველიშვილი, ვ. კუმელაშვილი. 1 გვ. 

 

204. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის თანამშრომელთა სია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 2 გვ. 

 



205. ლაგოდეხის სახელმწიფო თაეტრისი სახმხატვრო-ადმინისტრაციული და ტექნიკური 

პერსონალიის სია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

206. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის თანამშრომელთა სია. 

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

 

207. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრში დადგმული პიესების სია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. შავი მელანი. რუსული ენა. 1 გვ.  

 

208. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო საბჭოს სია. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. მწვანე მელანი. 1 გვ. 

 

209. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრში დადგმულ პიესათა სია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - რ. ქართველიშვილი. 1 გვ. 

 

210. ლაგოდეხის სახალხო თეატრის დასის სია. 

უთარიღო. ნაბეჭდი. 1 გვ. 

 

211.  ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მსახიობთა - ივანე გერმანიშვილის, მიშა 

თანდაშვილი, ივანე ნანობაშვილისა და ბიძინა ქუთათელაძის მიერ შესრულებული 

როლების სია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. 2 გვ. 

 

212. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მსახიობების - ირაკლი ჭაბაშვილის, ვახტანგ 

შალიკაშვილის, გოგი ჯალიაშვილისა და  სერგო ლომიანის მიერ შესრულებული 

როლების სია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. 2 გვ. 

 

213. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის  მასახიობების - გოგი ჭუჭულაშვილის, ფორე 

ბლიაძისა და შოთა კოტაშვილის მიერ შესრულებულლი როლების სია. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. ხელს აწერს თეატრის დირექტორი - 

ი. ნანობაშვილი. 2 გვ. 

 

214. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მსახიობების -  თამარ კიკვიძის, ქეთო მაყაშვილის, 

ელენე ზორიანცისა და  თამარ მენთეშაშვილის მიერ შესრულებული როლების სია. 

უთარღო. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. 2 გვ. 

 

215. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის მსახიობების - ალექსანდრე ხიდაშვილის, 

მარგალიტა გოგოსაშვილისა და სარდიონ ჯალიაშვილის მიერ შესრულებული როლების 

სია. 

უთარღო. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. 2 გვ. 

 



 

მოგონება 

 

216. რ. ქართველიშვილის მოგონება ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის შესახებ.  

პირი: მედეა ლორთქიფანიძე, გერონტი ჭიჭინაძე, გერონტი ჩიკვაიძე, მიხეილ იარალი, 

სერგო მაშინჯაღოვი, ალიოშია ჯაყელი, შალვა გოცირიძე, პავლე ნორაკიძე, რობერტ 

ქართველიშვილი, გერონტი პატარიძე, ნოდარ დეისაძე, მიხეილ თანდაშვილი, ვახტანგ 

თანდაშვილი, მარგო გოგოსაშვილი, ვალოდია კაბლელი (ვ. კუმელაშვილი), დათიკო 

დემელბეგი, მაკა ქართველიშვილი, გიული ნორაკიძე, ქეთო მაყაშვილი, დავით 

სიდამონიძე, სარდიონ ჯალიაშვილი, ტასო ერისთავი, ჟენია გვაზავა, შოთა 

ჩუთლაშვილი, გოგი ჯალიაშვილი, თამარ და შალვა ჩერქეზიშვილები, თამარ 

სუხიშვილი, შალვა გელიკაშვილი, სპარტაკ თეთრაშვილი, შოთა ფირცხალაშვილი, ილო 

მათიაშვილი, ბიძინა ქუთათელაძე, სერგო დოშოიანი, ეკატერინე ტურიაშვილი, პელო 

გოზალიშვილი, ელიკო ზორიანცი, ლ. ნარინდოშვილი, ნ. ურუშაძე, ვერა დოდაშვილი, 

ვანო ნანობაშვილი, ლია ჭიჭინაძე, ია ხუციშვილი, ლ. მჭედლიშვილი, ა. ჯავახია, გ. 

დონჟაშვილი, მ. ერგნელი, გიორგი საგინაშვილი, გ. ჭუჭულაშვილი, ივანე 

გერმანიშვილი, კარლო ბეგაშვილი, ვალიკო ნუცუბიძე, ა. ხიდაშელი, მ. ბოკერია, თ. 

ჯამუხაძე, შურა ბაბუნაშვილი, ი. დონჯაშვილი, გიორგი ღვინიევი, გიორგი 

საგინაშვილი, ლ. ბაზღაძე, ლ. ჩიკვაიძე, ვალენტინ გრიგალაშვილი, თომა ჯმუხაძე, 

იოსებ ალიბეგაშვილი, ბეჟან ალულიშვილი, გ. ჯიბლაძე, ელენე ბატიაშვილი, ოლია 

შუბითიძე, ელენე მერაბიშვილი, დ. სიდამონიძე, პავლე ნორაკიძე. 

1939-1946 წწ. ხელნაწერი. 14 გვ. 

 

 

 

ეპისტოლარული მემკვიდრეობა  

წერილები 

 

217. ვ. კუმელაშვილის წერილი პავლესადმი (?) ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის 

მუშაობასა და ამავე თეატრში დეკორაციისა და სათეატრო ინვენტარის უქონლობასთან 

დაკავშირებით. 

1943 წ. 1 მარტი. ხელნაწერი. ხელს აწერს - ვ. კუმელაშვილი. დაზიანებულია. 2 გვ. 

 

218. ცაცას (?) წერილი პალადისადმი (?)  ლაგოდეხის თეატრში არსებულ მდგომარეობასა და 

თეატრალური კოსტიუმებისა და დეკორაციის უქონლობის შესახებ. 

1943 წ. 23 აპრილი. ხელნაწერი. მელანი. 1 გვ. 

 

219. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ გ. როსებას წერილი ხელოვნების საქმეთა 

სამმართველოსადმი რეპერტუარიდან სპექტაკლ „დაგვიანებული სინანულის“ ნაცვლად, 

პიესა „რღვევის“ ჩასმასთან დაკავშირებით. 

1948 წ. 8 მარტი. ბლანკის. ხელნაწერი. ფანქარი.  1 ც. 

 



220. ი. ნანობაშვილის წერილი ხელოვნების საქმეთა სამმართველოს უფრო  

გოგიჩაიშვილისადმი, სპექტაკლ „ძმების“ გენერალური რეპეტიციის დანიშვნის შესახებ. 

15 აგვისტო. ბლანკი. ხელნაწერი. ფანქარი. 2 გვ. 

 

221. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დირექტორ ი. ნანობაშილის წერილი გ. 

ვარდენიჩისადმი, თეატრის საფინანსო განყოფილების მიერ დაშვებულ შეცდომებთან 

დაკავშირებით. 

უთარიღო. ხელნაწერი. მელანი. ხელს აწერს - ი. ნანობაშვილი. 1 გვ. 

 

 

პროგრამები. სარეკლამო ფურცლები 

 

222. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „მარკიტანტკა სიგარეტის“ პროგრამა. 

დრამა 5 მოქ. რეჟსორი - მ. იარალი, მხატვარი - ვ. კუმელაშვილი. 

1933 წ. სტამბური. 1 ც. 

 

223. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის - „ზღვაში“ პროგრამა. დრამა 4 მოქ. 

რეჯისორი - მ. იარალი, მხატვარი - დ. სიდამონიძე. 

1933 წ. სეზონი. სტამბური. 1 ც. 3 ეგზ. 

 

224. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „სურამის ციხის“   პროგრამა. დრამა 4 

მოქ. რეჟისორი - ილო მატიაშვილი,  მხატვარი - ვ. კაბლელი. რეჟისორთან თ. ჯმუხაძე. 

1935 წ. სეზონი. სტამბური. 1 ც. 

 

225. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „სამი სიცოცხლის“ პროგრამა. გ. 

წერეთლის რომანის მიხედვით. რეჟისორი - ს. ბაშინჯაღოვი. მხატვარი - ლ. ბაზღაძე. 

1935 წ. სეზონი. სტამბური. 1 ც. 

 

226. ლაგოდეხის სახალხო თეატრის სპექტაკლ - „ვინ არის დამნაშავეს“  პროგრამა. დრამა 4 

მოქ. რეჟისორი - ვ. ალუღიშვილი. მხატავრი - ლ. იგითხანოვი. 

1936 წ. 18 იანვარი. სტამბური. 1 ც. 2 ეგზ. 

 

227. ლაგოდეხის სახალხო თეატრის სპექტაკლ „შუქურას“ პროგრამა. რეჟისორი - რ. 

ქართველიშვილი. მხატვარი - ლ. იგითხანოვი. 

1940 წ. 12 ოქტომბერი. ხელნაწერი. ლურჯი, წითელი მელანი. 1 ც. 

 

228. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „შურის“ პროგრამა. პიესა 4 მოქ. 

რეჯისორი - რ. ქართველიშილი. მხატვარი - ლ. იგითხანოვი. 

1940-1941 წწ. ხელნაწერი. ლურჯი, წითელი მელანი. 1 ც. 

 

229. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „ციმბირელის“  პროგრამა. პიესა 4 

მოქმედებად. რეჟისორი -  რ. ქართველიშვილი. მხატვარი - ლ. იგითხანოვია. 

1940-1941 წწ. სეზონი. ხელნაწერი. ლურჯი, წითელი მელანი. 1 ც. 



 

230. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „ბედნიერების“ პროგრამა. 4 მოქ. 

რეჯისორი - რ. ქართველიშილი, მხატავრი - ლ. იგითხანოვი. 

1940-1941 წწ. სეზონი. ხელნაწერი. მელანი. წითელი ფანქარი. 1 ც.  

 

231. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „ხანუმას“ პროგრამა. რეჯისორი - რ. 

ქართველიშვილი. მხატავრი - ლ. იგითხანოვი. 

1940-1941 წწ. ხელნაწერი. 1 ც.  

 

232. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „ხანუმას“ პროგრამა. კომედია 3 მოქ. 

ხანუმას როლის შემსრულებლად მოწვეულია მაკა ქართველიშვილი. 

1940-1941 წწ. 7-9 ივლისი. სტამბური. 1 ც. 

 

233. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ  - „სინანულის“ პროგრამა რეჟისორი - რ. 

ქართველიშვილი. მხატვარი - ლ. იგითხანოვი. 

1940-1941 წწ. ხელნაწერი. 1 ც. 

 

234. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „ჩვენი მიწის“ პროგრამა. პიესა 5 მოქ. 

1940-1941 წწ. სტამბური. დაზიანებული. 1 ც. 2 ეგზ. 

 

235. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „არშინ მალ-ალანის“ პროგრამა. ოპერეტა 

4 მოქ. რეჟისორი - ვალ. კაბლელი (ვ. კუმელაშვილი), მხატვარი - ლევან იგითხანოვი. 

1941-1942 წწ სეზონი. სტამბური. 1 ც. 

 

236. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „პეპოს“  პროგრამა. კომედია 3 მოქ. 

რეჟისორი - დავით დებელბეგი, მხატვარი - ლ. იგითხანოვი. 

1942-1943 წწ. სტამბური. 1 ც. 

 

237. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „ვერაგობა და სიყვარულის“  პროგრამა. 

რეჟისორი - ვალოდია კაბლელი, მხატვარი - ლევან იგითხანოვი. 

1942-1943 წწ. სტამბური. 1 ც. 2 ეგზ. 

 

238. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „ჩვენი ახალგაზრდობის“ პროგრამა. 

დრამა 4 მოქ. რეჟისორი - გ. პატარიძე, მხატვარი - ლ. იგითხანოვი. 

1946-1947 წწ. სეზონი. 1 ც. 2 ეგზ. 

 

239. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „ერთხელ დახოცილების“ პროგრამა. 

კომედია 3 მოქ. რეჟისორი -  ნოდარ დეისაძე, მხატვარი - ანატოლი დუნდუკოვი. 

1960 წელი. სტამბური. 1 ც. 

 

240. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლების „პირისპირ“ და „მშობლის 

ვალდებულების“ პროგრამა. რეჟისორი - ა. ალაზნისპირელი, მხატავრი - დ. 

ლურსმანაშვილი. 



1960-1961 წწ. სეზონი. სტამბური. 1 ც. 

 

241. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის  სპექტაკლ „გზააბნეული შილის“ პროგრამა. დრამა 3 

მოქ. რეჟისორი - ა. ალაზნისპირელი, მხატვარი - დ. მირიანაშვილი.  

1960-1961 წწ. სტამბური. 1 ც. 

 

242. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „ჩემი შვილი სიმონის“ პროგრამა. 

კომედია 3 მოქ. რეჟისორი - ვ. თანდაშვილი, მხატვარი - ა. სანაძე. 

1966-1967 წწ. სეზონი. ნაბეჭდი. სტამბური. 1 ც. 2 ეგზ. 

 

243. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლის „ერთი დღე აგარაკზე“ პროგრამა. 

კომედია ვოდევილი 3 მოქ. რეჟისორი - მიხეილ თანდაშვილი, მხატვარი - ანატოლი 

დუნდუკოვი. 

1970 წლის სეზონი. სტამბური. 1 ც. 2 ეგზ. 

 

244. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „სიმართლისათვის“ პროგრამა. დრამა 3 

მოქ. რეჟისორი - ვ. თანდაშვილის, მხატვარი - ა. დუნდუკოვი. 

1972 წ. სტამბური. 1 ც. 

 

245. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „ნათელი დღის“ პროგრამა. დრამა 4 მოქ. 

რეჟისორები: ვახტანგ თანდაშვილი და მარგო გოგორაშვილის,  მხატვარი - ანატოლი 

დუნდუკოვი. 

1973 წ. სტამბური. 1 ც. 3 ეგზ. 

 

246. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ - „ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს“ 

პროგრამა. ვოდევილი 2 მოქ. რეჟისორი - ვახტანგ თანდაშვილი, მხატვარი - ანატოლი 

დუნდუკოვი.  

1947 წ. სტამბური. 1 ც. 

 

247. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „სახსოვარის“ პროგრამა. დრამა 3 მოქ. 

რეჟისორი -  ვახტანგ თანდაშვილის, მხატვარი -  ირაკლი ხუროშვილი. 

1975 წ. სტამბური. 1 ც. 

 

248. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „შავი წიგნის“  პროგრამა. კომედია 2 მოქ. 

რეჟისორი - ვახტანგ თანდაშვილის, მხატვარი - ირაკლი ხუროშვილი. 

1978 წ. ნაბეჭდი. 1 ც. 5 ეგზ. 

 

249. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის სპექტაკლ „ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს“ 

პროგრამა. რეჟისორი - გ. ჯიბლაძე, მხატვარი - ა. ჯავშანაშვილი. მუსიკალური 

გაფორმება - მ. ჩირინაშვილი. 

1999 წ. სტამბური. 1 ც. 

 



250. ლაგოდეხის სახელმწიფო თეატრის დამმარსებლ ვახტანგ თანდაშვილის 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი სარეკლამო ფურცელი. 

2001 წელი. სტამბური. 1 ც. 

 

 

მოსაწვევი ბარათები 

 

251. საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირისა და ქართველოს თეატრალური 

საზოგადოების მიერ გამართული პლენუმის მოსაწვევი ბარათი. 

1963 წ. 14 მაისი. სტამბური. 1 ც. 

 

252. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მიერ გამართულ მსახიობ მარგო 

გოგოსაშილის შემოქმედებითი საღამოს მოსაწვევი ბარათი. გაიმართა სარაიონო 

კულტურის სახლში. 

1971 წ. 13 ნოემბერი. 1 ც. 3 ეგზ. 

 

253. საქართველოს თეატრალური საზოგადოების მიერ გამართულ სახალხო თეატრის 

რეჟისორისა და მსახიობის ვახტანგ ნიკოლოზის ძე თანდაშვილის შემოქმედებითი 

საღამოს მოსაწვევი ბარათი. გაიმართა ლაგოდეხის კულტურის სახლში. 

1979 წ. 23 ნოემბერი. სტამბური. 1 ც. 3 ეგზ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


