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მეცნიერება და ცოდნა 

1935 წელი 

1. აკად. მარის სიტყვიდან პარტიის მე–16 ყრილობაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№11.-გვ. 3. 

 აკადემიკოსი ნ. მარი მეცნიერებისა და მეცნიერ-მუშაკთა განვითარების შესახებ. 

2. „იზვესტიას" მოწინავე. სტახანოვური მოძრაობა და მეცნიერება // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№21.-გვ. 2. 

მეცნიერების შესახებ სტახანოველთა პირველ საკავშირო თათბირზე. 

3. კიროვი მეცნიერების შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№20.-გვ. 3. 

ს. კიროვი (კოსტრიკოვი) განვითარების შესახებ. 

 

1938 წელი 

4. ამხანაგ სტალინის სიტყვა წარმოთქმული უმაღლესი სკოლის მუშაკთა მიღებაზე კრემლში 1938 

წელს 17 მაისს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№14.-გვ. 1. 

ი. სტალინი  მეცნიერების განვითარების შესახებ. 

 

ორგანიზაციული მართვა. კონფერენცია 

1930 წელი 

5. სოციალისტური შეჯიბრების პირველი კონფერენცია: რეზოლუცია // საბჭოთა უნივერსიტეტის 

ხმა.–1930.–№2.–გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული კონფერენცია სოცშეჯიბრების მსვლე-

ლობის გამოსარკვევად და მიღებული რეზოლუციის ტექსტი. 
 

1933 წელი 

6. მეორე პარტკონფერენცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№6.-გვ. 1. 

საქ. კ. პ. (ბ) სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ, პარტიული კონფერენციის გახსნა ს. მინდაძის 

საანგარიშო მოხსენებით, პარტკომის მუშაობის შესახებ.  

7. უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მდივნის ს. მინდაძის მოხსენება უნივერსიტეტის 

მეორე პარტკონფერენციაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№6.-გვ. 2–4. 

 მეორე პარტკონფერენციაზე ს. მინდაძის მოხსენება უნივერსიტეტის განვითარებისა და შემ-

დგომი პერსპექტივების თაობაზე. 

1934 წელი 

8. წინ, ახალი გამარჯვებებისაკენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№1.-გვ. 2–3. 

 მეორე პარტორგანიზაციის კონფერენციისთვის წარმოდგენილი ანგარიში, რომელიც ეხება განვ-

ლილი პერიოდის მიღწევებისა და პროფესორ-ლექტორთა და სტუდენტთა ვალდებულებების 

მე-17 პარტიული ყრილობის სამზადისისთვის.  

9. კამათი ამხ. ს. მინდაძის მოხსენების გამო: [უნივერსიტეტის მეორე პარტკონფერენცია] // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1934.-№1.-გვ. 3–4. 

 პარტკომის საანგარიშო მოხსენების გარშემო კამათში მონაწილე პირთა სიტყვა. 

10. შარაშენიძე ი. უნივერსიტეტის დამკვრელთა მეორე კონფერენცია // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№2.-გვ. 7. 

 სტუდენტთა აღმასრულებელი ბიუროს თავმჯდომარის, კ. ბარათელის მიერ ტფილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში სტუდენტთა მეორე კონფერენციის გახსნა. 
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11. საქ. ა. ლ. კ. კ. ტფილისის სახ. უნივერსიტეტის კომიტეტის მუშაობის ანგარიში: კომიტეტის მდივნის

მოხსენება ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ა. ლ. კ. კ. მე–2 კონფერენციაზე // ბოლშევიკური

კადრებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 2–3.

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალკკ ორგანიზაციის კონფერენციის მთავარი მიზანი, მიღწევების შე-

ჯამება და შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვა.

12. საქ. ა. ლ. კ. კ. ტფილისის სახ. უნივერსიტეტის კომიტეტის მუშაობის ანგარიში: კამათი მოხ-

სენების გარშემო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 3.

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალკკ მე–2 კონფერენციაზე კამათში მონაწილე პირთა

მიერ წამოჭრილი საკითხები. 

1936 წელი 

13. კონფერენცია საინტერესო იყო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.- გვ. 4.

ლიტერატურის ფაკულტეტის მიერ, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სექციაში ჩატარებული

კონფერენცია, რომლის მთავარი მიზანია უნივერსიტეტში ფრანგული ენის სწავლების განვი-

თარება.

14. გოგოტიშვილი ბენ. კარგი წამოწყება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 4.

რუსული ენის დაუფლების საკითხთან დაკავშირებით ლიტერატურული ფაკულტეტის მიერ

მოწყობილი სტუდენტური კონფერენცია, რომელსაც დაესწრნენ ფაკულტეტის დეკანი ბ. ბუა-

ჩიძე და რუსული ენის კათედრის გამგე, პროფესორი გ. ახვლედიანი.

15. ჩხენკელი მიხეილ. ბგერა –"ლ"–ს საკითხი მეგრულში//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№11.- გვ. 4.

პირველი კონფერენციისთვის ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა მიერ, მ. ჩხენკელის შესრულებუ-

ლი სამუშაოს ანგარიში, რომელის ეხება ენათმეცნიერებას.

16. В Секции гуманитарных наук // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№12.- გვ. 3.

სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ სამეცნიერო სესიაზე საინტერესო თემებით აზერ-

ბაიჯანის უნივერსიტეტის დოცენტი ა. მამედოვი და პროფესორი გუბაიდულინი.

17. გეოგრაფ–გეოლოგიური სექცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№12.-გვ. 3.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მინერალოგიის, გეოლოგიისა და გეოგრაფიის დის-

ციპლინებში სამეცნიერო სესიის სხდომა, რომელზედაც მოხსენებით წარსდგნენ უნივერსიტე-

ტის თანამშრომლები და ერევნის უნივერსიტეტის დელეგატი, პროფესორი ნიადაგმცოდნეობის

დარგში პ. გალუსტიანი.

18. "რუსთაველი და ნიზამი განჯელი" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№12.-გვ. 3.

უნივერსიტეტში გამართულ სამეცნიერო სესიაზე ძველი ლიტერატურის კათედრის გამგის,

პროფესორ კორნ. კეკელიძის მოხსენება თემაზე "რუსთაველი და ნიზამი განჯელი".

19. გეოლოგების საერთაშორისო კონგრესი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 4.

სსრკ სამეცნიერო აკადემიის პრეზიდიუმისთვის, მე-17 საერთაშორისო გეოლოგიური კონგრე-

სის მომწვევი საორგანიზაციო კომიტეტის პრეზიდენტის, აკადემიკოს ი. მ. გუბკინის მოხსენება.

1937 წელი 

20. ფრიადოსან და დამკვრელ სტუდენტთა კონფერენცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№1.-გვ. 3.

ფრიადოსან სტუდენტთა კონფერენციის დღის წესრიგი: პრეზიდიუმის არჩევა სტალინის მე-

თაურობით, მისასამებელი დეპეშის გაგზავნა ლ. ბერიასთვის.

21. დამსწრე. ახალგაზრდა მეც. მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1937.-№17.-გვ. 4.
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 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა მეორე სამეცნიერო 

კონფერენცია, რომელმაც გამოავლინა მეცნიერთა შემოქმედებითი ენერგია, ყურადღება გამახ-

ვილდა ილია ჭავჭავაძის შემოქმედების შესწავლასა და დამუშავებაზე. 

22. შოთა რუსთაველისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-  

№29.-გვ. 3. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და რუსთაველის სახელობის ენისა და ლიტერატუ-

რის ინსტიტუტის მიერ, შოთა რუსთაველის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის გა-

მართვის შესახებ. 

 

1938 წელი 

23. თეორიული კონფერენცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№19.-გვ. 1. 

 კონფერენცია თემაზე:  "ჩეხოსლოვაკია",  სადაც განიხილეს საკითხები ქვეყნის პოლიტიკური 

მდგომარეობის შესახებ. 

24. უნივერსიტეტის  კომკავშირის პირველი  კონფერენცია  // ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.- 

№23.-გვ. 4. 

 დერჟინსკის სახელობის კლუბში გამართული პირველი საუნივერსიტეტო კონფერენციის დღის 

წესრიგი: უნივერსიტეტის კომკავშირის კომიტეტის ანგარიში, კომკავშირის კომიტეტის არჩევა, 

დელეგატების  არჩევა  ორჯონიკიძის  სახ.  რაიონის  კომკავშირის  კონფერენციისთვის, უნივერ-

სიტეტის კომკავშირის მიღწევები. 

 

საბიბლიოთეკო საქმე  

1927 წელი 

25. შენიშვნა: (უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის შესახებ) // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1927.–

№1.– გვ. 5. 

 ბიბლიოთეკიდან წიგნების გაცემა-დაბრუნების დარეგულირების მოთხოვნა სტუდენტების 

მიერ. 

 

1928 წელი 

26. მრევლიშვილი ს. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ათი წლის თავზე // პროლეტარულ სტუდენტთა 

ხმა.–1928.–№11.–გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა დაარსებიდან 10 წლისთავზე, საბიბლიოთეკო ფონდების შემად-

გენლობა და მდგომარეობა. 

 

1934 წელი 

27. ლ. მ–ლი. მივხედოთ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.- 

№6.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა ბიბლიოთეკა–სამკითხველოს მნიშვნელობა და ნაკლოვანი მხა-

რეები. 

28. პ. ყურადღებას არ აქცევენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 3. 

 ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობა ვერ არეგულირებს მკითხველთა მომსახურებას, რაც განა-

პირობებს სტუდენტთა დაბალ აკადემიურ მოსწრებას. 

29. გაბეჩავა ჟ. ჩვენ გვწერენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 4 
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 ბიბლიოთეკაში წიგნის დაუცველობის პრობლემის შესახებ, რასაც ბიბლიოთეკის ხემლძღვანე-

ლობაც ადასტურებს. 

30. ლომაია ი. ურახუნე კედელსაო...: (ბიბლიოთეკა) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.- გვ. 2. 

 ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში სტუდენტების მხრიდან წიგნების მიმართ უდიერად 

მოპყრობის ფაქტები. 

 

1935 წელი 

31. კიპარი. გავამრავლოთ ბიბლიოთეკის ფილიალები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№4.-

გვ. 3. 

 სტუდენტების მოთხოვნა: სტუდენტურ ქალაქში უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მიერ გახს-

ნილ ბიბლიოთეკას დაემატოს სასწავლო და მხატრვული ლიტერატურით მომარაგებული ორი 

ფილიალი. 

32. გაბეჩავა ჟ. სახელმწიფო ქონების გამნიავებლებმა პასუხი უნდა აგონ // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№4.-გვ. 4 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის დამუშავება-გაცემა-დაბრუნე-

ბასა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ბიბლიოთეკის დირექციის უპასუხისმგებლო დამოკი-

დებულება. 

33. გველესიანი დ. გაუმჯობესდა ბიბლიოთეკის მუშაობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№16.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მუშაობის გაუმჯობესების შესახებ. 

 

1936 წელი 

34. კაცია აკ. ბიბლიოთეკა წინად და ეხლა // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№.-5.-გვ. 2 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა დაარსებიდან 15 წლისთავზე რექტორატმა და პარ-

ტიულმა კომიტეტმა შეავსო კადრებით, სამეცადინო დარბაზითა და წიგნადი ფონდით. 

35. კასრაძე ტ. ტ. ს. უ. ბიბლიოთეკაში ვმუშაობ 1925 წლიდან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№10.-გვ. 4. 

 ანასტასია კასრაძის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მუშაობისა და საკვლევ–სამეცნიერო მოღ-

ვაწეობის შესახებ. 

36. კასრაძე ტ. კიდევ უფრო გავაძლიერებ მუშაობას! // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.- 

გვ. 3. 

 სადეპუტატო ჯგუფის პლენუმზე ტ. კასრაძის მოხსენება ბიბლიოთეკაში შესრულებულ სამუ-

შაოს დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ. 

37. კაცია აკ. სახ. უნივერსიტეტის ფუნდამენტალური ბიბლიოთეკა // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№24.-გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფუნდამენტური ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდების, 

სამოცამდე დასახელების  კოლექციის, ბიბლიოთეკისთვის ახალი შენობის შერჩევისა და სხვა 

მნიშვნელოვანი საკითხების თაობაზე. 

 

1937 წელი 

38. მცოდნე. მოვაგვაროთ ბიბლიოთეკის მტკივნეული საკითხები // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№6.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ტექნიკური და მომსახურების მოგვარების საკითხები. 

39. ცინცაძე ვ. მომსახურეობა უნდა გაუმჯობესდეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№9.-გვ. 4. 
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 მეცნიერ-მუშაკთა სამკითხველოში მკითხველთა მხრიდან საბიბლიოთეკო წესების დარღვევა. 

40. ანდრონიკაშვილი ით. ბიბლიოთეკაა თუ ბაზარი? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№16.-

გვ. 2. 

 სტუდენტთა ქალაქის მე–6 კორპუსის ბიბლიოთეკის ხარვეზები: ლიტერატურის სიმცირე, თა-

ნამშრომლების მხრიდან ხმაური და სხვ. 

41. შარიქაძე მ. კარგი ბიბლიოთეკა / მ. შარიქაძე, ივ. მარაქველიძე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№19.-გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური ქალაქის მე-6 კორპუსში მცხოვრები 

სტუდენტები გამოხატავენ აღფრთოვანებას ბიბლიოთეკის მუშაობის გაუმჯობესების გამო და 

ითხოვენ საჭირო ფართობის გამოყოფას. 

 

1938 წელი 

42. თურნავა ს. დახმარების მაგივრად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა საჩივარი სამკითხველოს გამგის მისამართით. 

43. აბაკელია ბ. ბიბლიოთეკა სუსტად მუშაობს / ბ. აბაკელია, შ. ალანია, რ. გუჯეჯიანი // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის მე–6 კორპუსის ბიბლიოთეკის სუსტი მუშაობა და ტექნიკური ხარვეზები.  

 

1939 წელი 

44. ტყეშელაშვილი ელ. გავაუმჯობესოთ საბიბლიოთეკო მომსახურეობა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1939.-№8.‐გვ. 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კიევის შევჩენკოს სახელობის უნივერსიტეტებს შო-

რის დადებული ხელშეკრულება საბიბლიოთეკო მომსახურების გაუმჯობესების, სამკითხველო 

დარბაზების გახსნისა და ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრის შესახებ. 

45. თურნავა ს. განაწესს არ იცავს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№8.‐გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის მეცნიერ-მუშაკთა სამკითხველოს თანამშრომლის, ნინა კაკაურიძის მიერ შინა-

განაწესის დარღვევის ფაქტები. 

 

1941 წელი 

46. ახალაძე პ. ფუნდამენტალური  ბიბლიოთეკა//  სტალინის  სახელობის თბილისის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დაარსებისა და განვითარების ისტორია. 

 

პრესა. ჟურნალისტიკა  

1928 წელი 

47. ჩვენი გაზეთი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№8.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის გაზეთის შეფერხებით გამოცემის მიზეზები, სტუდენტთა და მუშა–მოსამსახუ-

რეთა არასაკმარისი ინტერესი. 

48. რედაქცია. ზოგიერთების საყურადღებოდ //პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№9.–გვ. 4. 

 გაზეთ „პროლეტარულ სტუდენტთა ხმის“ წინაშე დასახული ამოცანები, რომლის გადაჭრაც და-

მოკიდებულია არა მხოლოდ რედაქციაზე, არამედ სტუდენტთა და უნივერსიტეტის სხვადასხვა 

დაწესებულებების (კლინიკების, ლაბორატორიების) აქტიურ თანამშრომლობაზე. 
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1930 წელი 

49. სარედაქციო კოლეგიის წევრი. უნივერსიტეტის გაზეთისათვის //პროლეტარულ სტუდენტთა

ხმა.-1930.-№6.-გვ. 2.

გაზეთის ახალი ნომრის გამოცემის, მისი დანიშნულებისა და მასთან თანამშრომლობის გზები.

1933 წელი 

50. ჩვენი გაზეთის საბრძოლო ამოცანები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 1.

უნივერსიტეტის გაზეთის ვალდებულება სტუდენტთა ყველა ლაბირინთის შესწავლა და ცოც-

ხალი ძალების დარაზმვა მათი ყოფა-ცხოვრების გასაუმჯობესებლად.

51. საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტი. ბოლშევიკური სალამი სახ. უნივერსიტეტის გაზეთს

„ბოლშევიკური კადრებისათვი“ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 1.

ტფილისის სახ. უნივერსიტეტის ნაბეჭდი ორგანოს მნიშვნელობასა და მოსკოვის, ლენინგრა-

დის, ხარკოვისა და საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქების სამეცნიერო ცენტრებთან მჭიდრო კავში-

რის შესახებ.

52. ბედია ერ. ბოლშევიკურად იბრძოლეთ მარქსიზმ-ლენინიზმით შეიარაღებულ სამეცნიერო მუ-

შაკების მომზადებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის. –1933.–№1.–გვ. 1.

გაზეთი „ბოლშევიკური კადრებისათვის“ უპარტიო ინტელიგენციის საუკეთესო წარმომადგენ-

ლებთან ერთად იწყებს პოლიტიკურ მუშაობას ახალი სპეციალისტების აღსაზრდელად.

53. წითლიძე ა. ფართოდ გაშალეთ ბრძოლა კომუნისტური კადრების გამოჭედვისათვის // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 1.

უნივერსიტეტის გაზეთის ამოცანა – მაღალკვალიფიციური კომუნისტური კადრების აღზრდა.

54. პლენუმის მისალმებები: საქ. ა. ლ. კ. კ. ცეკას–ამხ. გიორგობიანს გაზეთ "ახალგაზრდა კომუ-

ნისტს" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 3.

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთისა და გაზეთ "ახალგაზრდა კომუნისტის" თა-

ნამშრომლობა ინტერნაციონალური აღმზრელობითი მუშაობის გაშლის, სასწავლო გეგმების

შესრულებისა და ლენინური აღზრდისათვის ბრძოლის საქმეში.

1934 წელი 

55. გვიჩვენეთ კონკრეტული ხელმძღვანელობის ნიმუში ასპირანტების მომზადების საქმეში: და-

იწყო გამოძახება: რედაქციის შესავალი სიტყვა// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 2.

გაზეთის „ბოლშევიკური კადრებისათვის“ რედაქციის ინიციატივა, მოისმინოს თითოეული

პროფესორისა და დოცენტის სიტყვა ასპირანტების შესახებ.

56. რედაქცია. კორესპონდენტების თათბირი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 1.

გაზეთის "ბოლშევიკურ კადრებისათვის" კორესპონდენტების თათბირზე ს. მინდაძის მოხსენება

„პრესის მუშაობის ამოცანების შესახებ“.

57. ოჩიგავა დ. წერილი რედაქტორისადმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№10.-გვ. 4 .

წერილი "ნამდვილი ლაბორანტი" ეხება სილ. გამცემლიძის დახასიათებას, მის მიერ დაშვებულ

შეცდომებს.

58. ოთხმეზური რ. კედლის გაზეთები, რომლებიც შორს დგანან უნივერსიტეტის პრაქტიკულ ამო-

ცანებიდან: პრესისი მიმოხილვა / რ. ოთხმეზური, მ. ჩხენკელი, ვ. მესხია // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№10.-გვ. 4.- ("დამკვრელი კავალერისტი", "ლენინის დროშით", "ჩვენი ხმა",

"პროლეტარული კადრებისათვის", "დამკვრელი ასპირანტი", "ფოტო გაზეთი").
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 ტფ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომკავშირის კომიტეტისა და გაზეთის "ბოლშევიკური კად-

რებისათვი" რედაქციის მიერ გამსვლელი რეიდის დროს ფაკულტეტებისა და საერთო საცხოვ-

რებლის კედლის გაზეთების მუშაობაში აღმოჩენილი ხარვეზები. 

59. მაისურაძე დ. მივხედოთ კედლის გაზეთს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№16.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კედლის გაზეთების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობა. 

 

1935 წელი 

60. რედაქციის ბრიგადა. კედლის გაზეთების მუშაობა უნდა გარდაიქმნას // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1935.-№10.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის ფაკულტეტების კედლის გაზეთის სუსტი მუშაობა. 

61. ცანავა იპ. კულტურულ-მასობრივი მუშაობა მივიწყებულია: (სტ. ქალ. მე–7–დე კორპუსი) // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ქალაქის მე–7 კორპუსში კულტურული და წითელი კუთხის არასათანადო მუ-

შაობის შესახებ. 

 

1936 წელი 

62. რუხაძე გ. მოვაწესრიგოთ ხელისმომწერლებზე ჟურნალ–გაზეთების მიწოდების საქმე // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.- 1936.- №. 6.- გვ. 4. 

 საყვედურები რედაქციის რწმუნებულების მიმართ უნივერსიტეტის გაზეთის დაგვიანებით მი-

წოდების გამო.  

63. ძირეული პრესა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№8.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის კედლის გაზეთების "ლიტერატორის ხმა" (ლიტერატურის ფაკულტეტის სამ-

კუთხედის ყოველთვიური გაზეთი) და "ლენინის დროშით"(ისტორიის ფაკულტეტის სამკუთ-

ხედის ყოველთვიური ორგანო) მუშაობაში გამოვლენილი სხვადასხვა ხასიათის დეფექტი. 

64. საამოვი გ. ჩვენი გაზეთი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 1. 

 გაზეთის "ბოლშევიკური კადრებისათვის" ფუნქცია-მკითხველთათვის ინფორმაციის მიწოდება 

უნივერსიტეტის ცხოვრების, მისი მუშაობის დადებით და უარყოფით მხარეებსა და წარჩინე-

ბულ ადამიანთა შესახებ. 

65. პრესის მიმოხილვის მაგიერ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის კედლის გაზეთების მუშაობა. 

66. ცაცუა კ. გაზეთი ფართო მასებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№19.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის გაზეთისადმი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება გავრცელების, ფინანსური 

დავალიანებისა და დაგვიანებით მიწოდების კუთხით. 

67. კედლის გაზეთების მუშაობის გარდაქმნისათვის: (მიმოხილვის მაგიერ) // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№26.-გვ. 3. 

 ფაკულტეტების კედლის გაზეთების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობა სტუდენტთა აკადემიუ-

რი მოსწრების ამაღლებისათვის. 

 

1937 წელი 

68. ლესელიძე ვ. რატომ არ ვღებულობთ ჟურნალს//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№3.- გვ. 4. 

 სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები გამოთქვამენ უკმაყოფილებას, რადგან მათ გამოიწერეს 

ჟურნალ „ახალგაზრდა ბოლშევიკის“ წლის ყველა გამოცემა და მიიღეს მხოლოდ ორი. 

69. Ди-Чан. "Проба пера" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.- გვ. 3 
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 ფილოლოგიის ფაკულტეტის 117-ე ჯგუფის მიერ ხელნაწერი ჟურნალის "Проба пера" 1-ლი ნომ-

რისა და პოეტ ა. პუშკინისადმი მიძღვნილი მეორე ნაბეჭდი ნომრის გამოცემის მიმოხილვა. 

70. შუბლაძე. ნაკლი უნდა გამოსწორდეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1937.- №8.- გვ. 4. 

 ისტორიის, მათემატიკისა და სამართლის ფაკულტეტის ჯგუფების გულგრილობა სტუდენტთა 

გაზეთების გავრცელების საქმეში. 

71. კილარა ნ. მეტი ყურადღება რემედასს: მოკლე სიგნალები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1937.-№8.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის რემედასის (რევოლუციის  მებრძოლთა დამხმარე  საერთაშორისო 

საზოგადოების საქართველოს განყოფილების ყოველთვიური ჟურნალი) სუსტი მუშაობა. 

72. დუდუჩავა ა. გაზეთ "ბოლშევიკური კადრებისათვის" რედაქციას // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№14.-გვ. 4. 

 რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექციის პასუხი უნივერსიტეტის გა-

ზეთის რედაქციის მიმართ წერილისთვის "ცუდათ მუშაობენ" (1937 წ. №13), რომელიც ეხება 

ზოგიერთ უბანზე აღმოჩენილ დეფექტებს.  

73. ამხანაგ სტალინის მოგონებიდან: პრავდის დაარსება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.- 

№15.-გვ. 1.- ("პრავდა", №98, 5 მაისი 1922 წელი). 

 გაზეთ "პრავდის" შესახებ. 

74. სრულიად საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკების) ცენტრალური კომიტეტი. საკ. კ. 

პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტი –"პრავდას" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 1.  

 ცენტრალური კომიტეტის მისალოცი სიტყვა გაზეთ "პრავდის" 25 წლისთავთან დაკავშირებით. 

75. მოლოტოვი ვ. "პრავდის" 25 წ. თავისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 1. 

 ბოლშევიკური გაზეთ "პრავდის" დაარსებიდან 25 წლისთავი. 

76. ავტორის მისწრაფებით გაზეთის „ბოლშევიკური კადრებისათვის“ კორესპონდენტობისაკენ და 

მიზნის მიღწევით. 

77. ძირეული პრესა: უდარდელობისა და უპასუხისმგებლობის შედეგები // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1937.-№15.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის საფაკულტეტო კედლის გაზეთების სტილისტური შეცდომები და გამოცემათა 

სიმცირე. 

78. ბოლქვაძე ილია. როგორ გავხდი კორესპონდენტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-

გვ. 3. 

 ავტორის მისწრაფება გამხდარიყო გაზეთის კორესპონდენტი. მისი პირველი სტატია დაიბეჭდა 

"ახალგაზრდა კომუნისტში". უნივერსიტეტში შესვლისთანავე გახდა "ბოლშევიკური კადრები-

სათვის" კორესპონდენტი. 

79. თურნავა ს. სიტყვას ვიძლევი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 3. 

ავტორის მისწრაფება გაზეთის „ბოლშევიკური კადრებისათვის“ კორესპონდენტობისკენ და 

მიზნის მიღწევა. 

80. აბაკელია. უხეირო და უშინაარსო კედლის გაზეთი / აბაკელია, გუჯეჯიანი // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 3. 

 უარყოფითია ავტორთა დამოკიდებულება სტუდენტური ქალაქის მეექვსე კორპუსის კედლის გა-

ზეთის მიმართ – კრიტიკას იმსახურებს მისი როგორც ვიზუალური, ისე შინაარსობრივი მხარე. 

81. კაკაბაძე ვანო. ი. ჭავჭავაძე ჟურნალ "ცისკარსა" და "საქართველოს მოამბეში" // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№16.-გვ. 3–4. 

 ჟურნალის დაარსებასა და მისი მნიშვნელობის შესახებ. 

82. ბენ. სად წავიდა გამოწერილი ჟურნალ-გაზეთები? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№17.- 

გვ. 4. 
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 იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტისა და ბიუროს მდივნის შამუგიას არა-

კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება პერიოდიკის გამოწერის საქმეში.  

83. ჩვენი გაზეთი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 2. 

 ხობუას, ორაგველიძის, შ. ცინცაძის, გ. ჯანელიძის, გ. კვიცარიძისა და სხვათა მხრიდან გაზეთის 

საკუთარი ავტორიტეტის ამაღლების მიზნით გამოყენების მცდელობა.  

84. მჭედლიშვილი ზ. უპაუხისმგებლო დამოკიდებულება პრესის გავრცელებისადმი // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 4. 

 ფაკულტეტების, კომკავშირის კომტიტეტის, მდივნების, ჯგუფხელებისა და პრესის გამავრცე-

ლებლების უპასუხისმგებლობის შედეგად გაზეთის "ბოლშევიკური კადრებისათვის" გავრცე-

ლების შეფერხება ფაკულტეტებსა და აკადემიურ ჯგუფებში. 

85. მარაქველიძე ი. კედლის გაზეთები უნდა ამუშავდეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№24.-გვ. 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კედლის გაზეთის სარედაქციო კოლეგიის უყურად-

ღებობა გაზეთის გამოცემასთან დაკავშირებით.  

 

1938 წელი 

86. ერ–ძე. კედლის გაზეთები არ მუშაობენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე კედლის გაზეთების გამოცემათა სიმცირე. 

87. კაველაშვილი გ. პრესის გავრცელებას ყურადღება არ ექცევა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1938.-№4.-გვ. 4. 

 ფაკულტეტების უყურადღებობა, გაზეთის „ბოლშევიკური კადრებისათვის“ გავრცელების კუთ-

ხით. 

88. გამოხმაურება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№5.-გვ. 4. 

 1937 წლის 29 დეკემბრის ნომერში გამოქვეყნებული ალ. ფაჩულიძის კორესპონდენცია 174-ე 

ჯგუფის ხელმძღვანელ კოტე ლოლაძის დაუდევრობის შესახებ. ფაქტი დადასტურდა და მისი 

საქმე გადაეცა რექტორატს. 

89. განმარტება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 4. 

გამოხმაურება გაზეთ "ბოლშევიკური კადრების" გასული წლის 25 სექტემბრისა და 15 ოქტომბ-

რის ნომრებში მოთავსებულ ცილისმწამებლური წერილების თაობაზე. დასახელებული პირები 

რეაბილიტირებულ იქნენ. 

90. მშვილდაძე ლ. კედლის გაზეთი "თეატრალი"// ბოლშევიკური კადრებისათვის: საქ. კ. პ. (ბ) თბ. 

სახ. უნივერსიტეტის პარტკომის, რექტორატისა და პროფკომის ორგანო.-1938.-№11.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთა თეატრის  ყოველთვიური  ორგანოს "თეატრალის  " 

ორი ნომრის გამოცემისა და დაშვებული სტილისტური შეცდომების შესახებ. 

91. მარაქველიძე  ივანე. სანიმუშო  კედლის  გაზეთი  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-№12.-

გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის  სტუდენტთა  ქალაქის  მე–7  კორპუსის  კედლის  გაზეთის "საამური  ცხოვრება" 

(რედაქტორი ვლ. კალანდია) მუშაობა შეფასებულია დადებითად. 

92. ჩხეტიანი ი. ჩვენი გაზეთის ანგარიში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№12.-გვ. 4. 

 თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  პარტიულ კრებაზე, ადგილობრივი  მრავალტირაჟიანი 

გაზეთის " ბოლშევიკური კადრებისათვის" რედაქტორის, გელბახიანის საანგარიშო მოხსენება. 

93. გოჩოლეიშვილი ვ. როდის მივიღებთ ჟურნალებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.‐1938.-№15.- 

გვ. 4. 

 ფილოლოგიის  ფაკულტეტის  სტუდენტთა აღშფოთება, ჟურნალების "მნათობისა"  და  "ჩვენი 

თაობის" სამი ნომრის მიუღებლობასთან დაკავშირებით. 
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94. განმარტება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№16.-გვ. 4. 

 გაზეთის "ბოლშევიკური კადრებისათვის" გასული წლის ნომერში მ. ნამიჩეიშვილზე მოთავსე-

ბული უსაფუძვლო, ცილისმწამებლური წერილების შესახებ. 

95. გამოხმაურება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№18.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის გაზეთში "ბოლშევიკური კადრებისათვის" გამოქვეყნებული სტატია სტუდენტ, 

ამირან ნინუას პოლიტიკურად არასანდოობისა და კომკავშირის რიგებიდან გარიცხვის შესახებ. 

საქ. ალკკ ცენტრალური კომიტეტის ჩარევის შემდეგ იგი კვლავ გამართლებულ იქნა. 

96. მშვილდაძე ლ. რედკოლეგიებს სძინავთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№19.-გვ. 4. 

 სწავლის დაწყების მიუხედავად კედლის გაზეთების გამოცემის დაგვიანება. 

97. გასწორება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№19.-გვ. 4. 

 გაზეთის "ბოლშევიკური კადრების" მოთავსებული წერილის "აღმოვფხრათ გაცდენები" შესწო-

რების შესახებ. 

98. რედაქცია. განმარტება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№20.-გვ. 4. 

გაზეთის „ბოლშევიკური კადრებისათვის“ ყოფილი რედაქტორის, ვ. გოზალიშვილისა და ბე-

რიძის კომკავშირიდან გარიცხვა-აღდგენის შესახებ განმარტება. 

99. გამოხმაურება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№21.-გვ. 2. 

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტების, ალბერტაშვილისა და თაგნიაშვილის 

უდისციპლინო ქმედების თაობაზე წერილი უნივერსიტეტის გაზეთის რედაქციას. 

100. მეგრელიძე კ. გამოხმაურება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 4. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის, მეგრელიძის მიმართვა გაზეთის  "ბოლშევიკური  კადრები-

სათვის" რედაქციას სტატიის "სანამ გაგრძელდება ასე?!" გამო. იგი კრიტიკას ეთანხმება და აღ-

ნიშნავს, რომ ხარვეზი გამოსწორებულია. 

101. კომკავშირელი. დომხალი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტში  ეკონომიკის  ფაკულტეტის  რემედასის  (რევოლუციის  მებრძოლთა  დამხმარე 

საერთაშორისო  საზოგადოების  საქართველოს განყოფილების  ყოველთვიური  ჟურნალი) ორგა-

ნიზაციის საანგარიშო კრება, სადაც ადგილი ჰქონდა უდისციპლინობას. 

 

1939 წელი 

102. რედაქცია. მისაბაძი ინიციატივა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№1.-გვ. 4. 

 მოსკოვის სამედიცინო ინსტიტუტის მეცნიერ-მუშაკთა  კოლექტივი სკოლებს ეხმარება ახალ-

გაზრდობის კომუნისტურად აღზრდის საქმეში. უნივერსიტეტის გაზეთის რედაქცია რუსეთში 

გამოქვეყნებულ  მოწოდებას ეხმიანება და მოუწოდებს უმაღლესი სასწავლებლის წარმომად-

გენლებს, იზრუნონ თბილისის სკოლებზე.  

103. ყურადღება! // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 4. 

 გაზეთის რედაქცია იწვევს  საფაკულტეტო  პარტორგების,  კედლის გაზეთების რედაქტორებისა 

და  რედკოლეგიათა  წევრების  თათბირს.  დღის  წესრიგი:  საკ.  კ.  პ.  (ბ)  ХVIII  ყრილობისათვის 

მზადებასთან დაკავშირებით კედლის გაზეთის ამოცანები. 

104. კედლის გაზეთის მუშაკთა თათბირი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№4.‐გვ. 3. 

 გაზეთის  "ბოლშევიკური კადრებისათვის" რედაქციაში შედგა პარტორგების, კედლის გაზეთის 

რედაქტორებისა და რედკოლეგიათა  წევრების თათბირი.  საუბარი  ეხებოდა კედლის  გაზეთის 

ამოცანებს XVIII ყრილობის მოწვევასთან დაკავშირებით. 

105. გაზეთის გამოშვება დაავიწყდათ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№4.‐გვ. 4. 

 ეკონომიკის  ფაკულტეტის  კედლის  გაზეთის "ლენინის  გზით" არადამაკმაყოფილებელი მუ-

შაობა. 

106. ბოლქვაძე ი. კიოსკი ცუდად მუშაობს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№4.‐გვ. 4. 
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 უნივერსიტეტში არსებული “ სოიუზპეჩატის“ ცუდი მუშაობის შესახებ. 

107. გამოხმაურება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№5.‐გვ. 4.  

 ეკონომიკის ფაკულტეტის გამოხმაურება უნივერსიტეტის გაზეთის კრიტიკისადმი, რასაც ფა-

კულტეტის პარტორგი და პროფორგი გაზეთის გარდაქმნით ეხმიანება. 

108. როცა გაზეთს ვერ ხელმძღვანელობენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 4. 

 დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს ქიმიის ფაკულტეტის კედლის გაზეთი „საბჭოთა ქი-

მიკოსი“, რაც განპირობებულია გაზეთის რედაქტორისა და რედკოლეგიის წევრთა სუსტი მუ-

შაობა. 

109. გავაძლიეროთ  პარტიული  ხელმძღვანელობა  კედლის  გაზეთებზე  //  ბოლშევიკური  კადრები-

სათვის.-1939.-№7.‐გვ. 4. 

 გაზეთის "ბოლშევიკური კადრებისათვის" რედაქციაში შედგა საფაკულტეტო ორგანიზაციების, 

პარტორგების, კედლის გაზეთების რედაქტორებისა და რედკოლეგიათა წევრების თათბირი, სა-

დაც აღინიშნა სამართლისა და  ეკონომიკის ფაკულტეტების მიერ დაკისრებული მოვალეობის 

პირნათლად შესრულება. 

110. პრესის ისტორიიდან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№15.-გვ. 3. 

 თანამედროვე პერიოდული პრესის წარმოშობისა და განვითარების ისტორია. 

111. გუგუშვილი პაატა. ქართული ბოლშევიკური გაზეთები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-

№15.-გვ. 3. 

 ქართული პრესის ისტორიის შესახებ. 
 

ფილოსოფია. ფსიქოლოგია 

1934 წელი 

112. დამსწრე. მეტაფიზიკის წინააღმდეგ გენეტიკაში  //  ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 4. 

 ტფილისის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტში დისკუსია დოც. კ. ანდრიაძის თემაზე: "მეტაფი-

ზიკის წინააღმდეგ გენეტიკაში". 

113. ბოჭორიშვილი ი. მოვუსმინოთ საბჭოთა მეცნიერებს: პროფესორებს, დოცენტებს, ასპირანტებს 

მათი მუშაობის შესახებ: ლაპარაკობს დოც. ი. ბოჭორიშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№5.-გვ. 2  

 დოცენტ ი. ბოჭორიშვილის ანგარიში სამეცნიერო მუშაობის შესახებ. ძირითად სამუშაო თემას 

წარმოადგენს "ნების თავისუფლება" და "დანაშაულის პრობლემა". იგი სამჯერ იქნა დაჯილდო-

ებული გეგმის წარმატებით შესრულებისთვის. 

114. ლაპარაკობს პროფ. მ. გოგიბერიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 4 

 უნივერსიტეტის პროფესორ მ. გოგიბერიძის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა ფილოსოფიის 

დარგში.  

 

1935 წელი 

115. სალამი საბჭოთა მეცნიერების დამკვრელებს: პროფ. ნუცუბიძე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1935.-№9.-გვ. 3. 

 პროფესორ შ. ნუცუბიძის მეცნიერული მიღწევების ანგარიში. 

116. მანთიძე ბ. გარდავქმნათ სამეცნიერო წრეების მუშაობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№5.-გვ. 2. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიური სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელის, გოგიბერაშ-

ვილის წარმატებული მუშაობის თაობაზე და მზადება საჯარო მოხსენების გამართვისთვის.  
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1936 წელი 

117. ამხ. ბ. მეუნარგია ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№13.-გვ. 4. 

 ბ. მეუნარგიას ცხოვრების, სამეცნიერო მოღვაწეობისა და საკანდიდატო დისერტაციის, (თემა 

„შესაძლებლობისა და სინამდვილის დიალექტიკა სტალინის შრომებში“) დაცვის შესახებ. 

 

რელიგია 

1928 წელი 

118. სტუდენტი ათეისტი. ერთი საკითხი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№9.-გვ. 4. 

 ბრძოლა რელიგიის წინააღმდეგ და „სტუდენტ ათეისტთა საზოგადოების“ დაარსება უნივერსი-

ტეტში. 

 

1929 წელი 

119. სალუქვაძე ლ. ბნელეთის მოციქულები // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1929.-№1.-გვ. 4. 

 რწმენის საკითხი უნივერსიტეტში.  

 

1933 წელი 

120. შარაშენიძე ი. გავშალოთ ანტი–რელიგიური მუშაობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-

№5.-გვ. 4.  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტში პარტიული კომიტეტის მიერ, სპეციალური კომისიის შექმნა ან-

ტისაშობაო კამპანიის ჩასატარებლად. 

 

1934 წელი 

121. ჭკუასელი კ. გავაძლიეროთ ანტი–რელიგიური აღზრდა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1934.-№3.-გვ. 1. 

 სოციალიზმის ბრძოლა რელიგიის წინააღმდეგ. უმაღლესი სკოლის მოვალეობა გააძლიეროს 

ანტირელიგიური მუშაობა და მებრძოლი ათეისტებისა აღზრდა. 

122. შარაშენიძე ი. პროფ. თავზარაშვილის მოხსენება პლეხანოვის კლუბში // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1934.-№3.-გვ. 4.  

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელშეწყობით ორთქმავლებისა და ვაგონების შემკე-

თებელი ქარხნის მუშებისთვის პლეხანოვის სახელობის კლუბში გამართულ შემეცნებით საღა-

მოზე, პროფ. გ. თავზარაშვილი თემით: "რელიგიის წარმოშობის სოციალური საფუძვლები". 

123. ხირსელი ი. დაკისრებულ მოვალეობას შესრულება უნდა / ი. ხირსელი, ვ. ცინცაძე, ი. ჯიბლაძე, 

ი. შარაშენიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 1. 

 ტფილისის უნივერსიტეტის მებრძოლ ათეისტთა საბჭოს მიერ, სხვადასხვა კლუბებში, დაწესე-

ბულებებსა და სკოლებში ანტირელიგიური მუშაობის საწარმოებლად, ასპირანტებისა და სტუ-

დენტების ჩართვა. 

 

1937 წელი 

124. გურაშვილი ილ. ფართოდ გავშალოთ ანტირელიგიური პროპაგანდა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1937.-№23.-გვ. 4. 

 რელიგიურ ცრურწმენათა შესახებ სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 
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1939 წელი 

125. მეგენეიშვილი ა. მუკის უმოქმედო ორგანიზაცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№13.-

გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მუკის  (მებრძოლ უღმერთოთა კავშირი) ორგანიზა-

ციის (მდივანი გ. ქარჩავა) სუსტი მუშაობა ანტირელიგიური მოხსენებების სიმცირის მხრივ. 

126. ჩიკაშუა ოლ. ქრისტიანული "აღდგომა" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№13.-გვ. 4. 

 ქრისტიანული "აღდგომისა" და იესო ქრისტეს არარსებობის მეცნიერული დასაბუთების შესახებ. 

 

პოლიტიკა. პოლიტიკური პარტიები. ეროვნული საკითხი 
 

1927 წელი 

127. დიადი ოქტომბერი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1927.–№1.–გვ. 1. 

 ოქტომბრის რევოლუციიდან ათი წლისთავი. 

128. ი. ბ–ლი. (იონა ბოჭორიშვილი). ოქტომბერი და სტუდენტობა // პროლეტარულ სტუდენტთა 

ხმა.-1927.–№1.–გვ. 3. 

 სტუდენტობა ოქტომბრის რევოლუციის ათი წლისთავზე. 

 

1928 წელი 

129. ე.–ე–ძე. ლენინი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№9.–გვ. 1. 

 ვ. ი. ლენინის (ულიანოვი) პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ.  

 

1929 წელი 

130. ტოროშელიძე მ. ხუთი წელი ულენინოთ // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1929.–№1.-გვ. 1. 

 ლენინის გარდაცვალების ხუთი წლისთავი. 

131. ამაღლობელი ს. ლენინი – პოლიტიკური გენია // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1929.–№1.-გვ. 2. 

 ლენინის (ვ. ი. ულიანოვი), როგორც იშვიათი პოლიტიკური გენიის შესახებ.  

132. სურგულაძე ირ. ლენინი სახელმწიფოსა და სამართალზე // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–

1929.–№1.-გვ. 2. 

 ვ. ი. ლენინის (ულიანოვი) მოძღვრება სახელმწიფოსა და სამართლის შესახებ. 

133. სტუდენტი. ლენინი და უნივერსიტეტი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1929.–№1.-გვ. 1–2. 

 საბჭოთა ხელისუფლების თერთმეტი წლის შემდგომ მეცნიერებისა და კულტურის განვითა-

რება. 

134. ჭეიშვილი ალ. ლენინი და კულტურული რევოლუცია // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1929.– 

№ 1.-გვ. 2–3. 

ვ. ი. ლენინის განსაკუთრებული ყურადღება კულტურული რევოლუციის პრობლემების მი-

მართ. 

135. სტუდენტი–კოოპერატორი. ლენინი და კოოპერაცია // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1929.-№ 1.-

გვ. 3. 

 კოოპერატიული გეგმა, კაპიტალიზმიდან სოციალიზმში გარდამავალ პერიოდში წვრილ 

ინდივიდუალურ მეურნეობათა მსხვილ სოციალისტურ მეურნეობებად გადაქცევისთვის. 

136. როგორ მუშაობდა ლენინი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1929.–№ 1.-გვ. 3. 

ვ. ი. ლენინის (ულიანოვი) მუშაობის მეთოდის შესახებ. 

137. გვაზავა დ. საბჭოების გადარჩევის გამო // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1929.–№ 1.-გვ. 4. 
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საბჭოების გადარჩევა უნივერსიტეტში, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლების პოლიტიკური ცხოვ-

რებისთვის მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენს. 

138. კიკაბიძე ს. ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა საბჭოების გადარჩევაში // პროლეტარულ სტუდენ-

ტთა ხმა.–1929.–№1.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტის სტუდენტური ორგანიზაციების მუშაობა საბჭოთა არჩევნებისთვის და მათ 

მიერ იმ პირთა გამორკვევა, რომელთაც ეძლევათ  არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. 

1930 წელი 

139. ჩვენი ამოცანები // საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.-1930.- №2.- გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციის მუშაობა. 

140. ჩავლეიშვილი ალ. პიონერთა კოლექტივი // საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.-1930.-№2.-გვ. 2. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული მ. ტოროშელიძის სახელობის ნორჩ პიონერთა კოლექ-

ტივის მუშაობა. 

141. პარტიული ცხოვრება // საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.-1930.-№2.-გვ. 4. 

კომუნისტური უჯრედის საქმიანობა უნივერსიტეტში. 

142. ივანოვ-კავკასკი. პროლეტარულ სტუდენტთა ცენტრალური ბიუროს შესახებ // საბჭოთა უნი-

ვერსიტეტის ხმა.-1930.-№2.-გვ. 3. 

ცუდი შედეგების გამო ცენტრალური ბიუროს მუშაობაში შეტანილი ცვლილებების ჩამონათ-

ვალი.  

143. სალუქვაძე შალ. კომკავშირი და სტუდენტთა პროფორგანიზაციები // პროლეტარულ სტუ-

დენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 3. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული და კომკავშირული ორგანიზაციების მუშაობა სოციალუ-

რად და პოლიტიკურად მიუღებელი ელემენტებისგან უნივერსიტეტის გაწმენდის კუთხით. 

144. ქაროსანიძე აკ. სასტიკი ბრძოლა მემარჯვენე გადახრის წინააღმდეგ // პროლეტარულ სტუდენტ-

თა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

მუშაობა ე. წ. „ტროცკისტული ოპოზიციის“ გასანადგურებლად უნივერსიტეტში. 

1933 წელი 

145. მინდაძე ს. კონტრრევოლუციური მენშევიზმის რეციდივის წინააღმდეგ : (სახ. უნივერსიტეტის 

პარტკომის ბიუროს დადგენილება) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 2. 

კომკავშირის არსებობის 15 წლისთავისთვის უნივერსიტეტში გამართულ ასპირანტურის პარ-

ტიული და კომკავშირული ორგანიზაციის გაერთიანებულ კრებაზე პარტიის წევრის, არტემ ჩა-

ჩუას ანტიპარტიული გამოსვლის შესახებ. 

146. ჯანელიძე გ. ფართოდ გავშალოთ მარქსისტულ-ლენინური სწავლება // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.–1933.–№1.–გვ. 4. 

 პატრიული განათლების შესახებ უნივერსიტეტში. 

147. ჟვანია ა. უნივერსიტეტთან დაარსდა პარტკაბინეტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-

№1.-გვ. 3. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის დადგენილებით პარტკაბინე-

ტის დაარსება, რომლის ამოცანაა, დაეხმაროს და საჭირო ლიტერატურა მიაწოდოს პროპაგან-

დისტებს. 

148. კალანდარიშვილი შ. ბოლშევიკურად ვიბრძოლებთ სამოსწ. წლის წარმატებით ჩატარებისათვის: 

(ისტორიულ-ლიტერატურული ფაკულტეტი) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№1.-გვ. 3. 

უნივერსიტეტში ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტის პარტიული უჯრედის სუსტი მუ-

შაობა. 
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149. ბაბილოძე კ. ვებმევით სოცშეჯიბრში: შემოდგომა–ზამთრის პარტსწავლების წარმატებით ჩატარე-

ბისათვის / კ. ბაბილოძე, შ. კოპალეიშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.– 1933.–№1.– გვ. 3. 

 საქ. კ. პ. (ბ) ცეკას დადგენილების საფუძველზე, ტ. ს. უ. ეკონომიკის ფაკულტეტის პარტუჯრე-

დის მიერ, სოცშეჯიბრში ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტის კომკავშირული უჯრედის 

გამოწვევა. 

150. ქვარცხავა ვ. კომკავშირის 15 წლისთავი: მოსამზადებელი მუშაობა უნივერსიტეტში // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 3.  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტში კომკავშირის 15 წლისთავის აღსანიშნავად ჩასატარებელი ღონის-

ძიებებისთვის მზადება. 

151. ოთხმეზური რ. მარქსისტულ – ლენინური სწავლების მაღალი ხარისხისათვის // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 4.  

 კომკავშირის იდეურ–პოლიტიკური დონისა და საწარმოო აქტივობის გაზრდა უნივერსიტეტში. 

152. რით ვხვდებით მეთექვსმეტე ოქტომბერს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№2.–გვ. 2. 

 საბჭოთა ქვეყნის წინსვლა ლენინისა და სტალინის ხელმძღვანელობით. 

153. წულაძე ე. მზად ვიყოთ ოქტომბრის მონაპოვართა დასაცავად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.–№2.–გვ. 2. 

 მე-16 წელი ოქტომბრის რევოლუციიდან.  

154. ჩიხლაძე დ. ბრძოლებისა და გამარჯვებების ხუთმეტი წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.– 

1933.–№2.–გვ. 2. 

მე-11 წითელი არმიისთვის, ჩრდილოეთ კავკასიაში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისთვის, 

წითელი დროშა-ორდენით გადაცემისა და კავკასიის წითელდროშოვანი არმიის სახელის მი-

ნიჭების შესახებ. 

155. ქვარცხავა ვ. ბრძოლისა და გამარჯვების 15 წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№2.-გვ. 3. 

 ლენინური კომკავშირი 15 წლის მანძილზე. 

156. ვ. ქ. საზეიმო სხდომა უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.– 1933.– №2.– გვ. 3.  

 კომკავშირის 15 წლისთავის აღსანიშნავად ტფ. სახ. უნივერსიტეტის კომკავშირული ორგანიზა-

ციის საზეიმო სხდომა, რომელზეც კომიტეტის მდივანმა, მახარაშვილმა ისაუბრა ბრძოლებისა 

და გამარჯვებების თემაზე. 

157. კიდევ უფრო მაღლა სოციალიზმის დროშა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№2.–გვ. 1. 

 ოქტომბრის რევოლუციის გამარჯვების 16 წლისთავი. 

158. წინ პარტიის ხელმძღვანელობით // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№2.–გვ. 3. 

 კომკავშირის 15 წლისთავის აღნიშვნა. 

159. მახარაშვილი. კომკავშირის რიგებში ადგილი არა აქვს გამფლანგველს და გადაგვარებულს: (უნ-

ტის ა. ლ. კ. კ. კომიტეტის ბიუროს დადგენილება) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.– 

№2.–გვ. 3. 

 ავთანდილ იოსელიანის კომკავშირიდან გარიცხვის შესახებ. 

160. მახარაშვილი მ. ვიბრძვით მაღალი მაჩვენებლისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–

№2.–გვ. 3. 

 პარტიული განათლების გაღრმავება. 

161. ბურჭულაძე ერმ. ძირეულ პარტრგოლების ანგარიშ–ჩაბარება და გადარჩევების დასრულება // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 1. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციის საანგარიშო-საგადარჩევო კამპანიაში დროუ-

ლად ჩაბმის შესახებ, რის საფუძველზეც უნივერსიტეტის ყველა აკადემიური ჯგუფი უზრუნ-

ველყოფილია გამოცდილი ხელმძღვანელებით. 
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162. ბერია ლ. ამიერ-კავკასიის ბოლშევიკები საკ. კ. პ. (ბ) ცეკას გადაწყვეტილების რეალიზაციისათ-

ვის ბრძოლაში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№5.-გვ. 2  

 ამიერკავკასიის განვითარების შესახებ. 

163. ჩხეტიანი ი. გამარჯვების პატაკით შევხვდეთ XVII პარტყრილობას // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1933.-№5.-გვ. 3.  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშათა ფაკულტეტის პარტიული ორგანიზაციის მზადება მე–17 

ყრილობისათვის. 

164. მ–ლი დ. ნებაყოფლობითი ორგანიზაციების მუშაობა უნდა გაცხოველდეს // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 3.  

პარტიული ჩამორჩენის აღმოსაფხვრელად ათეულის გამოყოფა, რომლის მიზანია ნებაყოფლო-

ბითი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ჩამოყალიბება და მისი მუშაობის უზრუნველყოფა. 

165. ბერაია ნინა. საანგირშო კრება უდიდესი აქტივობით ჩატარდა // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1933.-№5.-გვ. 3.  

 მიმდინარე საგადარჩევო კამპანია ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტის პარტორგანიზა-

ციაში.  

166. მინდაძე ს. სახ. უნივერსიტეტის პარტორგანიზაცია XVII პარტყრილობის წინ // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციის მუშაობის შესახებ. 

167. მ–ლი. მაფალუისტი გარიცხულია პარტიიდან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 4.  

 ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტის მეორე კურსის პარტიის კანდიდატის, შარნავას გა-

რიცხა პარტიის რიგებიდან არასათანადო რეპლიკის გამო. 

168. ლომინაძე ა. ბოლშევიკური თვითკრიტიკით ჩავატარეთ პარტუჯრედის საანგარიში საგადარჩე-

ვო კამპანია: (საბჭოთა აღმშენებლობისა და სამართლის ფაკულტეტი) // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1933.-№5.-გვ. 4.  

 საბჭოთა აღმშენებლობისა და სამართლის ფაკულტეტის პარტორგანიზაციის მუშაობაში აღ-

მოჩენილი ნაკლივანებანი. 

169. ვ. ტ. დაარსდა ახალი პარტუჯრედი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის პარტკომიტეტის საორგანიზაციო კრება თსუს ადმინისტრაციული პარტუჯ-

რედის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით. 

170. პატარაია ბ. ძირაპარტრგოლის განმტკიცებით აღმოფხვით ნაკლოვანებებს // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის პარტჯგუფის ამოცანა: ბრძოლა დისციპლინის, მარქსისტულ–ლე-

ნინური პრინციპების სიწმინდისა და სასწავლო გეგმების შესრულებისთვის. 

171. ახალი გამარჯვებებისათვის მეორე ხუთწლედის მეორე წელში // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1933.-№6.-გვ. 1. 

 საბჭოთა ქვეყნის გადასვლა მეორე ხუთწლედის მეორე წელში და მისი წარმატებები. 

172. ქვარცხავა ვ. კომკავშირი იბრძვის უნივერსიტეტის გამარჯვებისათვის საკავშირო შეჯიბრებაში 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№6.-გვ. 4. 

173. გაზეთის "კომსომოლსკაია პრავდას" მიერ გამოცხადებულ საშუალო და უმაღლეს სასწავლებ-

ლების მეორე საკავშირო შეჯიბრებაში, კომკავშირული ორგანიზაციის ხელშეწყობით უპარტიო 

მასის ჩაბმა. 
 

1934 წელი 

174. ლენინის გზით ამხ. სტალინის ხელმძღვანელობით: 10 წელი ულენინოთ // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№1.-გვ. 1. 
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 საბჭოთა ქვეყნის განვითარება სტალინის ხელმძღვანელობით ვ. ი. ლენინის გარდაცვალებიდან 

ათი წლის შემდგომ. 

175. ბოლშევიკების მე-17 ყრილობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№1.-გვ. 1. 

 საბჭოთა ქვეყნის მზადება მე-17 პარტყრილობისათვის, რათა დასახულ იქნეს მეორე ხუთწლე-

დის ახალი ამოცანები. 

176. საველიევი მ. სტალინი – ლენინის საქმის განმგრძობი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№1.-გვ. 2. 

 იმ წარმატებების შესახებ, რომელიც სტალინის ხელმძღვანელობით მიღწეულ იქნა სოციალიზ-

მის აღმშენებლობის საქმეში. 

177. ვიმუშაოთ ისე, როგორც გვასწავლის ამხ. სტალინი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№2.-

გვ. 1. 

 საკ. კ. პ. (ბ) მე–17 ყრილობის მნიშვნელობა და უნივერსიტეტი, რომელსაც თვალსაჩინო მიღწე-

ვები აქვს აკადემიური და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მუშაობის ფრონტზე. 

178. უფრო მაღლა მარქსისტულ–ლენინური აღზრდის დროშა, მეტი სიფხიზლე იდეოლოგიურ 

ფრონტზე: საქ. კ. პ. (ბ) კულტპროპგანყოფილების გამგის ამხ. კ. ორაგველიძის სიტყვა საქ. კ. პ. 

(ბ) IX ყრილობაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 934.-№2.-გვ. 2. 

 მარქსისტულ-ლენინური იდეოლოგიის მნიშვნელობისა და მისი მაღალპოლიტიკურ დონეზე 

განვითარების შესახებ. 

179. ავსტრიის გმირული პროლეტარიატის დასახმარებლად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№2.-გვ. 8. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტობა და პროფესორ–ლექტორები, რომლებმაც პროტესტი გამოთქვეს 

ავსტრიის ფაშიზმის წინააღმდეგ და გამოეხმაურნენ ავსტრიის პროლეტარიატს. 

180. სახელოვანი გზა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№3.-გვ. 1. 

 ლენინისა და სტალინის მითითებით შექმნილი ამიერკავკასიის ფედერაციის 12 წელი, მისი წარ-

მატებები სოციალისტური მშენებლობის ყველა ფრონტსა და უნივერსიტეტში. 

181. ჩიჩუა ტ. კომკავშირი პოლიტგანათლების ფრონტზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№3.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის ალკკ ორგანიზაციის მიერ პოლიტ-

განათლების ქსელში მუშაობის გაშლა, მე-17 პარტყრილობის შედეგების დამუშავების მიზნით. 

182. გოგიბერიძე მ. გერმანული ფაშიზმი და რელიგია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№3.-გვ. 3. 

მე-17 პარტიულ ყრილობაზე გერმანულ ფაშიზმსა და რელიგიაზე სტალინის ისტორიული მნიშ-

ვნელობის მოხსენების შესახებ. 

183. მე–XVII პარტყრილობის მასალების ღრმად შესწავლისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№4.-გვ. 1. 

 მე–17 პარტყრილობის გადაწყვეტილებათა რეალიზაციის საფუძველზე უნივერსიტეტის წინაშე 

დასმული პარტყრილობის ამოცანების სტუდენტთათვის გაცნობა. 

184. ამხ. ს. მინდაძის მოხსენება უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციის სხდომაზე // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 2. 

 ს. მინდაძის მოხსენება უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციის მუშაობის გარდაქმნის შესახებ. 

185. პარტკომის ახალი შემადგენლობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციის სხდომაზე არჩეული პარტკომის წევრთა სია.  

186. სარევიზიო კომისიის შემადგენლობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 2 

 სარევიზიო კომისიის წევრები: კ. ანდრიაძე, ვ. მირიანაშვილი და შ. მენაბდე. 

187. პარტკომის სხდომა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 2. 
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პარტიული კომიტეტის სხდომაზე მდივნად ს. მინდაძის, კულტპროპორგანიზატორად გ. ჯანე-

ლიძისა და პასუხისმგებელ მომუშავედ მ. მამალაძის არჩევის შესახებ. 

188. ტუღუში ვ. ღრმად შევისწავლოთ XVII პარტყრ. მასალები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№4.-გვ. 3. 

უნივერსიტეტის ასპირანტთა მოსამზადებელ კურსებზე ახლადჩამოყალებებული პოლიტწრის 

მუშაობა მე-17 პარტყრილობის მასალების შესასწავლად. 

189. ქვარცხავა ვ. რას მივაღწიეთ და როგორ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 3. 

უნივერსიტეტის კომკავშირის კომიტეტის სამზადისი შემოდგომა-ზამთრის პერიოდის კომკავ-

შირის პოლიტქსელის მუშაობის წარმატებით უზრუნველსაყოფად. 

190. ბერაია ნინა. ვიბრძვით მე–17 პარტ. ყრილობის დადგენილებათა რეალიზაციისათვის // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 4. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის კომკავშირის კომი-

ტეტის აქტივთან ერთად გაერთიანებული პარტორგანიზაციის დახურული კრება, სადაც დამუ-

შავებულ იქნა მე–17 პარტყრილობის ს. კ. პ. (ბ) წესდება. 

191. კაპანაძე გ. ფართოდ გავშალოთ მე–17 პარტყრილობის გადაწყვეტილებათა პროპაგანდა უნივერ-

სიტეტში: მე–17 პარტყრილობის დადგენილებები მუშავდება მაღალი ხარისხით // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 4. 

მე–17 პარტყრილობის გადაწყვეტილებათა დასამუშავებლად უნივერსიტეტის პროპაგანდისტთა 

სისტემატიური მეცადინეობა მსმენელთა პოლიტიკური დონის ასამაღლებლად. 

192. ბერაია ნინა. ფართოდ გავშალოთ მე–17 პარტყრილობის გადაწყვეტილებათა პროპაგანდა უნი-

ვერსიტეტში: გარდაქმნის შედეგად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 4. 

მე–17 პარტყრილობის დადგენილებათა საფუძველზე ისტორიულ–ლიტერატურული ფაკულ-

ტეტის მუშაობის გამოცდილება. 

193. ბეროძე ო. ფართოდ გავშალოთ მე–17 პარტყრილობის გადაწყვეტილებათა პროპაგანდა უნივერ-

სიტეტში: წარმატებით ვსწავლობთ (ფიზ. მათემატ. ფაკულტ. №3 პოლიტ–წრე) // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 4. 

ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მე-3 პოლიტწრის მუშაობა, ს. კ. პ. (ბ) მე–17 პარტყრილობის 

გადაწყვეტილებათა შესწავლა და ბრძოლა მუშაობის გარდაქმნისთვის. 

194. შ. მოწინავე პოლიტ–წრეები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 4. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის პოლიტწრის მიერ, მე–17 პარტიული ყრილობის დადგენილებათა 

შესწავლა პროფ. ბ. პატარაიასა და ი. ბაიჭაძის ხელმძღვანელობით. 

195. მენაბდე შ. როგორ ვსწავლობ მე–17 ყრილობის დადგენილებებს // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.- 1934.- №6.- გვ. 4. 

მე–17 ყრილობის დადგენილების შესწავლისთვის გატარებული ღონისძიებების შესახებ.  

196. გაბეჩავა ჟ. ვ. ბოლშევიკურად ვუხელმძღვანელოთ თანამგრძნობთა ჯფუფების ორგანიზაციას: 

თანამგრძნობთა შორის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 2. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის მუშაობა თანამგრძნობთა ჯგუფების ჩა-

მოსაყალიბებლად. 

197. ს. ჭ. ბოლშევიკურად ვუხელმძღვანელოთ თანამგრძნობთა ჯფუფების ორგანიზაციას: "კიდევ 
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 პარტკომის მიერ უნივერსიტეტში ჩატარებული შემოწმება, რომელმაც აჩვენა პარტიის ისტო-

რიის შესწავლის არადამაკმაყოფილებელი სურათი. 

229. კალინინი მ. მთელი რიგი რესპუბლიკების, მხარეების და ოლქების ლენინის ორდენით დაჯილ-
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 ლიტერატურის ფაკულტეტის პოლიტწრეში გაერთიანებულ მსმენელთა მხრიდან მეცადინეო-

ბაზე დაგვიანებისა და უმიზეზოდ გაცდენების შემთხვევები, რის შედეგადაც შეთვისების ხა-

რისხი დაბალია. 

282. სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესურის მისალმება: (სომხეთის სსრ ცაკის თავმჯდომარეს - 

ამხ. მარტიკიანს, სომხეთის სსრ სახკომსაბჭოს თავმჯდომარეს ამხ. გულოიანს, სომხეთის კო-

მუნისტური პარტიის (ბ) ც. კ. მდივანს ამხ. ხანჯიანს) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№21.-გვ. 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესურის მისასალმებელი წერილი სომხეთში საბ-

ჭოთა ხელისუფლების დამყარების 15 წლისთავისადმი. 
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283. ლენინი ვ. 1905 წ. რევოლუციის შესახებ: [მოხსენება 1905 წლის რევოლუციის შესახებ ვ. ი. ლე-

ნინმა გააკეთა 1917 წ. 22 იანვარს მუშა – ახალგაზრდობის კრებაზე] // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№22.-გვ. 1–2.  

მოხსენების ტექსტი. 

284. ბერია ლ. 1905 წ. რევოლუცია და ა.-კავკასიის ბოლშევიკები ამხანაგ სტალინის მეთაურობით // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1935.- №22.- გვ. 2.- ნაწყვეტი ლ. ბერიას წიგნიდან „ ამიერ-

კავკასიის ბოლშევიკური ორგანიზაციების ისტორიის საკითხისათვის“. 

 ამიერკავკასიაში 1905 წლის რევოლუვიის შესახებ. 

285. გაფიცვები...გაფიცვები...გაფიცვები... // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№22.-გვ. 3 

 1905 წელს გაფიცულ ორგანიზაციათა ჩამონათვალი. 

286. ცინცაძე ლ. უკეთ ვმუშაობთ ცალკეულ კომუნისტებთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1935.-№22.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ ტექნიკური პერსონალის პარტორგანიზაციის მუშაობა და 

პარტკომის ხელმძღვანელობით პროფესორ-ლექტორთა პოლიტწრის ჩამოყალიბება. 

287. კალანდარიშვილი შ. გაიზარდა თითოეული კომუნისტის აქტივობა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№22.-გვ. 4. 

 პარტორგანიზაციის მხრიდან, განსაკუთრებული ყურადღება აკადემიური ჯგუფის მუშაობისა 

და თითოეული სტუდენტის შესწავლის საკითხისადმი. 

288. ბოლომდე გარდავქმნათ კომკავშირული მუშაობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.- 

გვ. 1. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომკავშირის ჯგუფებში გადარჩევის დროს გამოვლე-

ნილი ჯგუფორგების მუშაობის მიღწევები და ნაკლოვანებანი. 

289. ფალავანდიშვილი ს. გულდასმით შევარჩიოთ ხელმძღვანელი / ს. ფალავანდიშვილი, ი. მუჯი-

რი, პ. მეტრეველი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.-გვ. 1. 

 ისტორიის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის მუშაობის არადამაკმაყოფილებელი 

ხარისხი, საჭიროა მომავალი მუშაობისთვის ხელმძღვანელ პირთა გულდასმით შერჩევა. 

290. ბერიძე ოთ. აი ასე უნდა მუშაობდეს ჯგუფორგი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.- 

გვ. 1. 

 საანგარიშო კრებაზე ეკონომიკის ფაკულტეტის №102 ჯგუფის კომკავშირის ორგანიზატორ 

ილია მირცხულავას მუშაობის შეფასება, მიეთითა მუშაობის გაძლიერება და დატოვებულ იქნა 

ჯგუფორგად. 

291. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოების გადარჩევებს: 

როგორ მუშაობდა ს. ყაჯარდუზოვის ჯგუფი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.-გვ. 2. 

 ლიტერატურის ფაკულტეტის პირველი კურსის №143 ჯგუფის კომკავშირის დახურული კრება, 

სადაც ჯგუფორგ ს. ყაჯარდუზოვის გამოსვლაში გამოიკვეთა ჯგუფის უდისციპლინობა. 

292. გ. ს–ვი. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოების გადარ-

ჩევებს: მოისმინეს დაადგინეს კრება დარჩა მხიარული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№23.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის კომკავშირული ჯგუფის კრება, რომელმაც ცხადყო ჯგუფის კომკავ-

შირული მუშაობის სისუსტე, ადგილი აქვს მეცადინეობის გაცდენას. 

293. ს. ყ–ვი. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოების გა-

დარჩევებს:"რაღაა სალაპარაკო" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.-გვ. 2. 

 "რა უნდა ვილაპარაკოთ არაფერია გაკეთებული" ლიტერატურის ფაკულტეტის №113 ჯგუფის 

კომკავშირელთა განცხადება, რის გამოც გაკიცხულ იქნა ჯგუფორგანიზატორის უპასუხისმგებ-

ლო მოქმედება და გაათავისუფლეს ხელმძღვანელობიდან. 
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294. კ. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოების გადარჩე-

ვებს: ცეკას დადგენილებანი ცუდად გაიგეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.-გვ. 2. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშფაკის (მუშათა ფაკულტეტი) საგადარჩევო კამპანიისთვის 

სუსტი მზადება. 

295. საამოვი გ. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოების გა-

დარჩევებს: მუშკუდიანმა ჩააბარა ანგარიში წევრებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№23.-გვ. 2. 

 კომკავშირის ჯგუფორგ არტემ მუშკუდიანის სიტყვა ჯგუფის მიღწევებთან დაკავშირებით. 

296. ცაკაშვილი მიხ. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოე-

ბის გადარჩევებს: აი რა გამოააშკარავა საანგარიშო კრებამ: (სამართლის ფაკულტეტი) // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.-გვ. 3. 

 სამართლის ფაკულტეტის კომკავშირელთა საანგარიშო–საგადარჩევო სხდომაზე ფაკულტეტის 

კომორგანიზატორის ისაკ პერტიას სიტყვა, რომელიც შეეხო შეჩერდა იმ მიღწევებს, რაც თან 

სდევს ორგანიზაციის მუშაობას საანგარიშო პერიოდში. 

297. ო. ბ–ე. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოების გადარ-

ჩევებს: რა გაკეთდა ლესელიძის ჯგუფში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.-გვ. 3. 

 ლესელიძის ანგარიში, რომელმაც ენერგიულად მოკიდა ხელი პოლიტსწავლების საქმეს. 

298. ჩინჩალაძე ვ. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოების 

გადარჩევებს: 28 დეკემბერს ვაბარებ ანგარიშს: (კომორგის წერილი) // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№23.-გვ. 3. 

 ფიზიკა-მატემატიკის ფაკულტეტის კომკავშირელთა მიმართ მოხსენება, სადაც წარმოდგენილ 

იქნება მათი მუშაობის ნაკლოვანებები. 

299. ბოლშევიკური მზრუნველობა და ხელმძღვანელობა კომკავშირული ორგანოების გადარჩევებს: 

გადარჩევას უპარტიონიც დაასწრეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.-გვ. 3. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის 101-ე ჯგუფორგ კვერნაძის მოხსენების საფუძველზე, ჯგუფის არა-

დამაკმაყოფილებელი მუშაობის გამო, ხელმძღვანელად ლორთქიფანიძის არჩევა. 

300. Попов М. За глубокое изучение истории большевизма // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№23.-გვ. 4. 

 შემოწმების შედეგად პოლიტწრის ჯგუფების მუშაობაში აღმოჩენილი ხარვეზების თაობაზე. 

 

1936 წელი 

301. "პრავდას" მოწინავე. ლენინიზმი ცოცხლობს და იმარჯვებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№1.-გვ. 1. 

 თორმეტი წელი ქვეყანა სტალინის ხელმძღვანელობით. 

302. სტალინი ი. რევოლუციის გენია: 1924 წ. 28 იანვარს კრემლის კურსანტების საღამოზე წარმოთ-

ქმული სიტყვიდან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№1.-გვ. 1–2. 

 სტალინის მიერ ვ. ი. ლენინის დახასიათება, მისი გენიალურობისა და შორსმჭვრეტელობის შე-

სახებ. 

303. ოკუჯავა ი. პოლიტსწავლების დეზერტირები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 3.  

 უნივერსიტეტში ბიოლოგიის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტები, კობერიძე თამარი და 

სხვანი, პარტიული განათლების საკითხების არცოდნის გამო, საკ. ახლკკ მე–10 პლენუმის უკან 

მიერ მიღებული დადგენილების საფუძველზე, გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, დატოვებენ 

კომკავშირის რიგებს. 

304. შეწირული გრ. პარტმასობრივი მუშაობა ძირა რგოლებში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№3.-გვ. 4. 
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 მარქსიზმ–ლენინიზმის თეორიის ცოდნის საფუძვლიანად გასაღრმავებლად სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის მუშფაკში (მუშათა ფაკულტეტი) მოწვეული პარტჯგუფორგებისა და აგიტატორთა 

თათბირი. 

305. 15 წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 1.  

 საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებიდან 15 წლისთავი. 25 თებერვალი მშრომელთა განთავი-

სუფლების საზეიმო დღე. 

306. დიდი ზეიმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- №4.-გვ. 1. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში საქართველოს საბჭოთა ხელისუფლების 15 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო სხდომა. 

307. მჭედლიძე გალინა. დავალებას ვასრულებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 3.  

 ეკონომიკის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტის კომკავშირულ ორგანიზაციების გადარ-

ჩევასთან დაკავშირებით, მჭედლიძე გალინას ანგარიში. 

308. "პრავდის" სარედაქციო სტატია 15/III. ბოლშევიკური სიფხიზლის შესახებ // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 1. 

 პარტიულ დოკუმენტთა გამოცვლის მიზანი, პარტიის გათავისუფლება პასიური პირებისგან.  

309. მელაძე მარო. "პოლიტსკოლებში მეცადინეობა ნორმალურად მიმდინარეობს" // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 2. 

 ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტთან ჩამოყალიბებული რვა კომკავშირული პოლიტსკოლის 

მუშაობა. 

310. კ. კ. დოლბაია ბაბილინა და ჭეიშვილი ვერა უნდა გამოსწორდნენ // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№6.-გვ. 2. 

 გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტის ორგანიზაციაში პოლიტმეცადინეობის გამცდენთა და 

უდისცუპლინოთა შესახებ. 

311. ჯინჯორია ი. რა გავაკეთეთ გადარჩევის შემდეგ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 2.  

 კომკავშირის ორგანიზაციის გადარჩევის შედეგად აღმოჩენილი დარღვევები და მათი აღ-

მოფხვრის გზები. 

312. დაიწყო პროფბილეთების გამოცვლა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 2. 

 პროფბილეთების გამოცვლის სანიმუშოდ ჩატარება, მათი წესრიგში მოყვანა, წარმოადგენს 

საორგანიზაციო ამოცანას პროფორგანიზაციის თითოეული რგოლისთვის. 

313. გეგიაძე ბ. თანაგრძნობთა ჯგუფში მიღების შემდეგ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№6.-გვ. 3. 

 ბ. გეგიაძის მიერ, სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტკომის ხელმძღვანელობით დაკისრებული 

ვალდებულებების შესრულება და ბრძოლა, გახდეს ს. კ. პ. (ბ) რიგითი მოწინავე წევრი. 

314. უკლება. მომზადებული შევხვდეთ პარტბილეთის გამოცვლას // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№6.-გვ. 3. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის ხელმძღვანელობითა და მი-

თითებით, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის პირველადი ორგანიზაციის მიერ მუშაობის 

გაშლა პარტბილეთის გამოცვლასთან დაკავშირებით. 

315. სიტყვა შ. გოგელიანს ეკუთვნის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 3. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის №131 ჯგუფში მიღებული ზომები, კომკავშირული მეურნეობის წეს-

რიგში მოსაყვანად. 

316. კაიკაციშვილი ასლან. ორდენოსან აჭარის 15 წელი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 1. 

საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებიდან 15 წლის განმალობაში აჭარის მიღწევები და აჭარლები 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 
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317. გამრეკლიძე ს. პარიზის კომუნა / ს. გამრეკლიძე, კ. ენუქიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№6.-გვ. 1. 

 65 წელი პარიზის კომუნიდან  და პროლეტარიატის გამარჯვება კომპარტიის ხელმძღვანელო-

ბით. 

318. ცაცუა კ. მოგვეცით პროფპოლიტსკოლების სემინარის ნამდვილი ხელმძღვანელი / კ. ცაცუა,      

შ. ჯიქია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 2. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის ხელმძღვანელობითი კომკავშირული ორ-

განიზაციების, წარმატებები პარტიის ისტორიის შესწავლის კუთხით. 

319. ბოცვაძე ს. პარტდოკუმენტების შემოწმებამ უფრო განამტკიცა ჩვენი რიგები // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 3. 

 პარტდოკუმენტების შემოწმების შედეგად ეკონომიკის ფაკულტეტის პარტორგანიზაციის შე-

მადგენლობაში საუკეთესო მებრძოლი კომუნისტების გაერთიანება. 

320. მიქაძე ნიკოლოზ. რას ვაკეთებ თანამგრძნობთა ჯგუფში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№6.-გვ. 3.  

 სამართლის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტის თანამგრძნობთა ჯგუფში გაწევრიანების 

შემდგომ გაწეული მუშაობის ანგარიში. 

321. ცაგარეიშვილი ვ. როგორ ვმუშაობ თანაგრძნობთა ჯგუფში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№6.-გვ. 3.  

 თანაგრძნობთა ჯგუფში ვ. ცაგარეიშვილის პოლიტიკურ-აღმზრდელობითი საქმიანობა.  

322. შუბლაძე ა. ფრიადოსანი მსმენელი: [მსმენელის თვითანგარიში] // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№6.-გვ. 3. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტ შუბლაძის კომუნისტური პარტიის რიგებში გაწევრიანების 

შემდგომ გაწეული მუშაობის ანგარიში. 

323. დავითაია ნ. მუშაობის შედეგად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 4 . 

 პარტდოკუმენტების შემოწმებასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის პარტკომის მდივანის,       

ს. გეგენავას მიერ პარტიის ცალკეულ წევრთა შემოწმება პარტიული განათლების საკითხებზე. 

324. ბუბუტეიშვილი ვ. ჩამორჩენილები არ გვყავს: [პროპაგანდისტის წერილი] // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 4. 

 სამართლის ფაკულტეტის კომკავშირის პოლიტსკოლის პროპაგანდისტის მიერ გაწეული მუ-

შაობა და მიღწეული წარმატებები. 

325. ბარაბაძე მარო. როგორ ვმუშაობ თავის თავზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 3. 

 პარტიის წევრობის კანდიდატის ანგარიში საკუთარ თავთან მუშაობაზე და ვალდებულება იყოს 

ფრიადოსანი.  

326. მოისწრაფიშვილი ი. ხელი მეშლება მუშაობაში: [პროპაგანდისტული წერილი] // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 3. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტ, მუშაობა პროფპოლიტწრის პროპაგანდისტად, რომელიც 

ასახელებს მეცადინეობის ხელისშემშლელ პირობებს. 

327. კუტუბიძე ლავროსი. როგორ ვმუშაობ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 3. 

 პარტიის კანდიდატის მუშაობა ბიოლოგიის ფაკულტეტის პირველად პარტორგანიზაციაში. 

328. კ. თქვენზეა ლაპარაკი ფრიდონ! // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№7.-გვ. 3. 

 პროფპოლიტსკოლაში მეცადინეობისთვის არასათანადოდ განწყობილ პირთა თაობაზე. 

329. ჯიბლაძე ნიკოლოზ. უნდა გავხდე პარტიის წევრი: [პარტიის კანდიდატის თვითანგარიში] // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 3. 

 საკ. კ. პ. (ბ) წევრობის კანდიდატებად მიღებისა და კანდიდატობიდან პარტიის წევრად გადაყვა-

ნასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის პარტიული ორგანიზაციის მიერ ჯიბლაძის პარტიის 

წევრად გადაყვანის საკითხის განხილვა. 
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330. შეწირული გრ. როგორ ვემზადები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 3. 

სამართლის ფაკულტეტის პირველად პარტორგანიზაციაში კანდიდატის მუშაობა და მზადება 

პარტიაში გადასაყვანად. 

331. ბეროძე ოთ. პოლიტსკოლები მუშაობის გარდაქმნის გზით // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№7.-გვ. 3. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის პოლიტგანათლების მუშაობის გარდაქმ-

ნით მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის შესახებ. 

332. მეათე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№8.-გვ. 1. 

ქ. მოსკოვში საბჭოთა კავშირის ლენინური კომკავშირის საუკეთესო წარმომადგენლთა შეკრება 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული მუშაობის შესაჯამებლად და შემდგომი ამოცანების დასა-

გეგმად. 

333. პროფბილეთების გამოცვლის წინ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№8.-გვ. 1. 

 პროფბილეთების გამოცვლასთან დაკავშირებული არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის შესახებ. 

334. ტრაპაიძე ვლ. პარტიის ღირსეული წევრობისათვის//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№8.- 

გვ. 2. 

საკ. კ. პ. (ბ) წევრობის კანდიდატად მიღების შემდგომ ვლ. ტრაპაიძის მიერ გაწეული შრომა 

ღირსეული წევრობის შესანარჩუნებლად. 

335. ნაცვლიშვილი შ. როგორ მივაღწიე პოლიტწრეში წარმატებას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№8.-გვ. 2. 

პარტისტორიის შემსწავლელი პოლიტწრის მსმენელის საქმიანობა და მიღწევები, მიზანი შეი-

ნარჩუნოს და გაარღმავოს მოპოვებული წარმატება. 
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 სტალინის მისალმება მფრინავ ლევანევსკის, შტურმან ლევჩენკოსა და გამომცდელ იუმაშევს, 

გადაფრენის გეგმის წარმატებით შესრულებისთვის. 

364. გამრეკელიძე ს. ვისწავლოთ ბეჯითად, აღმოვფხვრათ გაცდენები // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№18.-გვ. 2. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტსკოლაში პოლიტსწავლების გაღრმავება და ფაკულტეტე-

ბის ორგანიზატორების აქტიური მუშაობა მარქსისტულ–ლენინური თეორიის ღრმად დაუფლე-

ბისთვის. 

365. კაცია კ. ავამაღლოთ პოლიტიკური განათლების დონე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№18.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის ვალდებულება პარტიის 

ისტორიის საფუძვლიან შესწავლასთან დაკავშირებით. 
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366. ხალხთა დიდ ბელადს ამხანაგ სტალინს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№19.-გვ. 1.  

 მოსკოველ მშრომელთა მიმართვა სტალინისადმი. 

367. ბოჭორიშვილი ი. ჩვენ თქვენთან ვართ, ესპანეთის მშრომელნო!: [სოლიდარობის მიტინგი] // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№19.-გვ. 1. 

 მიტინგი უნივერსიტეტში ფაშიზმის წინააღმდეგ მებრძოლი ესპანელი გმირი ქალებისა და 

ბავშვების დასახმარებლად შექმნილ ფონდში ხელფასის გადარიცხვასთან დაკავშირებით. 

368. უბირი. გავამახვილოთ რევოლუციური შეტევითი სიფხიზლე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№19.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტების (ევგენი გვარამია და ნესტორ გობეჩია) ალკკ ორ-

განიზაციის მიერ კომკავშირის რიგებიდან გარიცხვასთან დაკავშირებით. 

369. ცანავა იპ. დაავიწყდათ.... / იპ. ცანავა, ს. ჯალაგანიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№19.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის თ/ავიაქიმიის ორგანიზაციისა და ფაკულტეტის კომკავშირის კო-

მიტეტის მხრიდან, რწმუნებულ მაღლაკელიძის უუნარო „ფილოსოფიის“ მიმართ რეაგირება. 

370. საქ. კ. პ. (ბ) ტფილისის კომიტეტის IX პლენუმის რეზოლუციიდან // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№20.-გვ.1. 

 საკ. კ. პ. (ბ) ც. კ–ის გადაწყვეტილება ახალ წევრთა მიღების განახლებასა და დაკისრებულ ვალ-

დებულებათა შესახებ. 

371. მეტი ხელმძღვანელობა ს. კ. პ. (ბ) თანამგრძნობებს და კომკავშირს // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№20.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის პარტორგანიზაციის მიერ გასატარებელი ღონის-

ძიებები, პარტიის კანდიდატთა, თანამგრძნობთა და კომკავშირელთა შორის ახალ წევრთა მი-

საღებად. 

372. ბულია პლ. აღმოფხვრათ ნაკლი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 2.  

 მეცადინეობის უმიზეზოდ გაცდენა-დაგვიანებისა და მოუმზადებელი მისვლის თაობაზე კომ-

კავშირის პოლიტწრეებში. 

373. დამსწრე. ბოლო მოუღოთ უწესრიგობას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 2.  

 ფაქტების შესახებ, რომელიც ააშკარავებს პოლიტსკოლაში არსებულ უდისციპლინობას. 

374. ჯიბლაძე კ. იდეურად შევიარაღდეთ, უკეთ ვიმუშაოთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№20.-გვ. 2. 

 ტფ. სახ. უნივერსიტეტის პარტიული ორგანიზაციის მზადყოფნა მიმდინარე სამოსწავლო წლი-

სთვის, რომელსაც ხელმძღვანელობს რექტორი პროფესორი, კ. ორაგველიძე. 

375. ცანავა ვ. რას იტყვის ორგანიზატორი? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 3.  

 ბიოლოგიის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის დაბალი მაჩვენებელი კომკავშირის პო-

ლიტგანათლების ფრონტზე. 

376. გოგლიძე ი. ყურადღება გარაჟს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 4. 

 ტფ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ავტოსადგომის თანამშრომელთა მხრიდან, პოლიტიკური სა-

კითხებისადმი ცოდნის დაბალი მაჩვენებელი. 

377. ესპანეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი. საბჭოთა კავშირის კომუნისტური 

პარტიის ცენტრალურ კომიტეტს და მის დიდ ბელადს–ძვირფას ამხანაგ სტალინს // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 1. 

 ესპანელ და სსრ კავშირის ხალხთა თანადგომა ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

378. საბჭოების მერვე ყრილობის წინ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 1. 

 საბჭოების საკავშირო მერვე საგანგებო ყრილობის მოწვევასთან დაკავშირებით ტფილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გააქტიურება. 
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379. ცინცაძე ვ. როგორ მუშაობდა სადეპუტატო ჯგუფი // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№21.-

გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადეპუტატო ჯგუფის საანგარიშო პერიოდში გა-

წეული სამუშაო და მიღწეული წარმატებები. 

380. ცინცაძე შ. ვემზადებით საბჭოების მე–VIII ყრილობისათვის / შ. ცინცაძე, პ. კუჭავა // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 2. 

 საბჭოების გადარჩევისთვის მზადების საკითხის დამუშავებასთან ერთად, სამართლის ფაკულ-

ტეტის პარტორგანიზაციის მიერ სტალინური კონსტიტუციის განხილვა. 

381. ს. ყ–ვი. ავირჩიოთ საუკეთესონი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 4. 

 ლიტერატურის ფაკულტეტზე კომკავშირის ხელმძღვანელი ორგანოების საანგარიშო საგადარ-

ჩევო კამპანია არჩევნების ვადების განაწილებასთან დაკავშირებით.  

382. საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკთა) ცენტრალური კომიტეტი. ამხანაგ გრიგოლ 

კონსტანტინეს-ძე ორჯონიკიძეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 4. 

 სერგო ორჯონიკიძის დაბადებიდან 50 წლისთავის გამო. 

383. საკ. კ. პ. (ბ) ც. კ–ი. საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.- №22.-გვ. 1. 

 ადგილობრივი პარტიული ორგანიზაციის მიერ, საკ. კ. (ბ)-ში ახალ წევრთა მიღებისთვის საკ. კ. 

პ. (ბ) ც. კ–ის დადგენილების დამახინჯებათა შესახებ. 

384. წულუკიძე რ. კრების ხარისხისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№22.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის კომკავშირულ ჯგუფებში წარმატებით განხორციელებული გადარ-

ჩევები, მეათე ყრილობისა და მეორე პლენუმის დადგენილებათა რეალიზაცია, არჩევნების ჩატა-

რება ახალი სტრუქტურის საფუძველზე და ჯგუფორგებად საუკეთესო კომკავშირელთა არჩევა. 

385. ბეროძე რუთა. 16 ოქტომბერი სახელმწიფო უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№22.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტში გამართული საბჭოების საანგარიშო კრების შედეგები და სადეპუტატო ჯგუ-

ფების წინაშე დასახული ამოცანები. 

386. ნატროშვილი დაგმარა. გადარჩევები ჩვენთან / დაგმარა ნატროშვილი, ეფრემ ნიჟარაძე // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1936.-№22.-გვ. 4. 

 იურიდიული ფაკულტეტის საანგარიშო საგადარჩევო კრებაზე ჯგუფორგების მუშაობის ნაკლო-

ვანებების მხილება და ცალკეული კურსების მიხედვით ბიუროებისას და ორგანიზატორების 

არჩევა. 

387. კ. აღმაშფოთებელი უპასუხისმგებლობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№22.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის პოლიტსკოლებში გამცდენ კომკავშირელთა მიერ პოლიტიკური 

განათლების დონის დაბალი მაჩვენებლი. 

388. მეცხრამეტე ოქტომბერი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.-გვ. 1. 

 სოციალისტური რევოლუციის ცხრამეტი წლისთავი. 

389. ჯანაშია ს. დიდი ოქტომბერი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.-გვ. 2. 

 დიდი ოქტომბრის რევოლუციის წლისთავისთვის სტალინური კონსტიტუცია, რომლის განვ-

ლილ ისტორიულ გზას. 

390. გოგიბერიძე მ. ცხრამეტი წლის თავზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.-გვ. 2. 

 ოქტომბრის რევოლუციის მეოცე წელს სტალინის კონსტიტუციის დაკანონების შესახებ. 

391. ორაგველიძე კ. წინ, ახალ გამარჯვებებისაკენ! // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.-გვ. 2. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის მეცხრა-

მეტე წლისთავზე, სასწავლო, სამეცნიერო და კულტურულ–აღმზრდელობითი წარმატებებით. 
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392. გოკიელი ლ. ყოველმხრივი და სრული აყვავება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.- 

გვ. 2. 

 ოქტომბრის რევოლუციის შემდგომ ხელშემწყობი პირობები მეცნიერების განვითარებას 

რომელმაც გრანდიოზულ წარმატებებს მიაღწია და მრავალ დარგში წამყვანი ადგილი დაიკავა. 

393. ჩხენკელი მ. ჩემი სიტყვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.-გვ. 3. 

 ქვეყანა და ახალგაზრდა თაობა მეცხრამეტე ოქტომბრის წლისთავს. 

394. კაცია კ. სალამი ოქტომბრის ტოლებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.-გვ. 3. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჭაბუკები და გოგონები რევოლუციის წლისთავზე და 

მათი მისწრაფება – იყვნენ ფრიადოსნები. 

395. შარაშენიძე თინა. მახარებს ლამაზი ცხოვრება//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.-გვ. 4. 

 ოქტომბრის თაობის ვალდებულებები: ბრძოლით, შრომითა და თავდადებით ერთგულნი 

იყვნენ პარტიისა და ქვეყნის წინაშე. 

396. საბანიძე შ. სიხარულით ვხვდები ოქტომბერს //ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№23.-გვ. 4. 

 ოქტომბრის მეცხრამეტე წლისთავზე უნივერსიტეტის პარტიისა და ხელისუფლების მიერ და-

კისრებულ ვალდებულებებთან ერთად, მეცნიერების დაუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრ-

დები. 

397. საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალურ კომიტეტს ამხ. სტალინს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№24.-

გვ. 1. 

 საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალურ კომიტეტის პლენუმის ანგარიში, პარტიულ დოკუმენტთა გამოცვლის 

შედეგების შესახებ. 

398. ბედნიერიძე. ჯანსაღი ორგანიზაცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№24.-გვ. 3.-

კომკავშირის საანგარიშო-საგადარჩევო კამპანია. 

 ისტორიის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაცია, რომელსაც სრულ წესრიგში აქვს მოყვა-

ნილი კომკავშირული მეურნეობა. 

399. ცანავა იპ. სამი ჯგუფორგის ანგარიში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№24.-გვ. 3. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის მესამე კურსის კომკავშირის ორგანიზაციის საანგარიშო საგადარ-

ჩევო კრება, რომელმაც ცხადყო როგორც მიღწევები, ასე ნაკლოვანებები. 

400. რა გამოირკვა საანგარიშო კრებაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№24.-გვ. 3. 

 გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის საანგარიშო კრება, სადაც გა-

მოიკვეთა აკადემიური წარჩინებისთვის  აგიტატორთა და თავისუფალ ორგანიზაციათა სუსტი 

მუშაობა.  

401. ბაინდურაშვილი თ. როდის შედგება? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1936.-№24.-გვ. 3. 

 ფიზიკა–მატემატიკის ფაკულტეტის პარტორგანიზაციის პროფპოლიტწრეების არადამაკმაყო-

ფილებელი მუშაობის შესახებ. 

402. ნატროშვილი სალომე. რატომ ასე უფერულად?!//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№24.-გვ. 3. 

 სამართლის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის წინაშე ფაკულტეტის კომორგანიზა-

ტორის პერტიას მოხსენება საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული მუშაობის შესახებ. 

403. სერგეი მირონის–ძე კიროვი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№26.-გვ. 1–2. 

 სერგეი კიროვის (სერგეი მირონის ძე კოსტრიკოვი) ბიოგრაფიული ცნობები და პოლიტიკური 

მოღვაწეობა. 

404. თურნავა ს. იქ, სადაც მუშაობა სუსტია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№26.-გვ. 3. ფი-

ზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის ორგანიზატორის სიხარულიძის 

მოხსენება საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული მუშაობის შესახებ, რამაც ცხადყო კომკავშირელ-

თა სუსტი როლი სწავლის საქმეში. 
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405. შარაშენიძე შ. შეხვედრა ძველ ბოლშევიკთან / შ. შარაშენიძე, დ. ნერგაძე // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1936.-№26.-გვ. 3. 

 სამართლის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის წევრთა შეხვედრა პროფესორ ვალიკო 

ტალახაძესთან, რომელმაც კომკავშირელებს უამბო წარსული რევოლუციური მუშაობის შესახებ. 

406. საბჭოების სრულიად–საკავშირო საგანგებო VIII ყრილობა: ყრილობის საბოლოო სხდომა 1936 

წლის 5 დეკემბერი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 1–2. 

 სსრ კავშირის საბჭოების საგანგებო მერვე ყრილობის სარედაქციო კომისიის თავჯდომარის ი. ბ. 

სტალინის მოხსენება. 

407. ყაჯარდუზოვი ს. დაუვიწყარი წუთები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 3. 

 სტუდენტთა ქალაქში სტუდენტების მიერ, რადიოს საშუალებით მოსკოვში, საბჭოთა კავშირის 

მე–8 საგანგებო ყრილობაზე ი. სტალინის მოსხენების მოსმენა. 

408. ბ. კ. სწავლობენ ბელადის მოხსენებას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის კლუბში გამართულ კრებაზე ისტორიისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუ-

დენტების მიერ საბჭოთა კავშირის მე–8 საგანგებო ყრილობაზე სტალინის მოხსენების გან-

ხილვა. 

409. „საქმე ესე მათზე არ არის დამოკიდებული“//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 3. 

 ი. ბ. სტალინის მოხსენებიდან საბჭოების სრულიად საკავშირო მერვე ყრილობაზე. 

410. შეუპოვარი. "საპატიო მიზეზების გამო" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის კომკავშირის პოლიტწრეში მეცადინეობის გაცდენა შეთხზული "სა-

პატიო" მიზეზით.  

411. აღფრთოვანებული შეხვედრა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№28.-გვ. 1. 

 საბჭოების სრულიად საკავშირო საგანგებო მერვე ყრილობის დელეგატის, ნ. მუსხელიშვილის 

შეხვედრა პროფესორ-მასწავლებლებთან და სტუდენტებთან ყრილობაზე დასწრებისას შთაბეჭ-

დილებების გასაზიარებლად. 

412. ჯიჯეიშვილი ჯ. უდიდესი ამოცანა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№28.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის პარტკომკავშირული და პროფესიული ორგანიზაციების მიერ, სტალინური 

კონსტიტუციისა და საბჭოების სრულიად საკავშირო საგანგებო მერვე ყრილობის მასალების 

შესასწავლად ჩატარებული სამუშაოების შესახებ. 

413. ცაცუა კ. საამური ცხოვრების ბერკეტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№28.-გვ. 1. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტთა კრებაზე ფაკულტეტის დეკანის, გ. კვიცარიძის მოხსე-

ნება სტალინური კონსტიტუციის შესახებ. 

414. ისარი. გავანადგუროთ კონტრრევოლუციური ტროცკიზმის ნაბოლარები // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№28.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის კომკავშირული ორგანიზაციიდან ილია ვეკუასა და ვასილ ოკუჯავას გა-

რიცხვის თაობაზე. 

 

1937 წელი 

415. საქ. კ. პ. (ბ) ც. კ–ს–ლ. ბერიას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 1. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფრიადოსანი სტუდენტების მიმართვა ბოლშევიკების 

მებრძოლ ხელმძღვანელს ლავრენტი ბერიასადმი, უნივერსიტეტის მიერ სასწავლო გეგმის შეს-

რულების საქმეში მოპოვებული მიღწევების კუთხით. 

416. ახალი წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 1. 

 1937 წელს სტალინის მეთაურობით ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერისა და ტფ. სახ. უნივერსი-

ტეტისთვის ყველა პირობა, იყოს საბჭოთა კავშირის მოწინავე უნივერსიტეტების რიგებში. 
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417. 668 სპეციალისტი სოციალისტურ მშენებლობას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№2.-გვ. 1. 

 საქართველოს ეკონომიკურ-კულტურული განვითარება და მიღწევები. 

418. თურნავა ს. გვმატებს ახალ ძალას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№2.-გვ. 3. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის პოლიტსკოლაში (ხელმძღვანელი ი. მირცხულავა) სტალინური 

კონსტიტუციის დამუშავება. 

419. შარაშიძე ილია. ამხ. სტალინი გვასწავლიდა მუშური საქმისათვის ბრძოლას // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№3.-გვ. 1. 

 ბათუმის შესახებ 1901 წლამდე და შემდგომ პერიოდში. 

420. დოლბაძე პავლე. ჩვენ ვიბრძოდით დიდი სტალინის ხელმძღვანელობით // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№3.-გვ. 1.-ავტორის მოგონებიდან. 

 ქარხნის მუშის პავლე დოლბაძის მოგონება, 1901 წელს სტალინის მიერ დემოკრატიული წრის 

ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებით. 

421. ბერია ლავრენტი. ღირსშესანიშნავი თარიღი: ბათუმის პარტიული ორგანიზაციის 35 წლისთავი 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№3.-გვ. 2–3.-„პრავდა“, 12 იანვარი. 

 სტალინის ხელმძღვანეობითა და უშუალო მონაწილეობით ლენინურ-ისკრული მიმართულების 

ბათუმის პირველი კომიტეტის ჩამოყალიბება. 

422. საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტი–ამხანაგ სტალინს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№3.-გვ. 4. 

 ბათუმის საოლქო ორგანიზაციის აქტივის სალამი სტალინს. 

423. სტალინური ფიცი: სტალინი ი. საბჭოების მე–2 საკავშირო ყრილობაზე 1924 წ. 26 იანვარს 

წარმოთქმული სიტყვიდან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№4.-გვ. 1. 

 სტალინის შეხედულება კომუნისტების განსაკუთრებულობაზე, რომელნის არიან პროლეტა-

რული სტრატეგიის ლენინური არმია. 

424. ვ. ი. ლენინის დოკუმენტები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№4.- გვ. 1. 

 ვ. ი. ლენინის ექვსი დოკუმენტი: დეპეშა აღმოსავლეთის ფროტის რევსამხედრო საბჭოს; რეს-

პუბლიკის რევსამხედრო საბჭოს; წერილი დ. ი. კურსკის(1922 [წ] 18 მარტი); დეპეშა                     

მ. ვ. ფრუნზეს; დეპეშა ი. ბ. სტალინს; ბარათი პოლიტბიუროსადმი. 

425. ცხრა იანვარი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№4.-გვ. 2. 

 იანვრის სისხლიანი კვირის შედეგები პეტერბურგში.   

426. სიკვდილი მკვლელებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№4.-გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში უნივერსიტეტის მეცნიერ-მუშაკთა, თანამ-

შრომელთა და სტუდენტთა გაერთიანებული მიტინგი, სადაც მოსმენილი იქნა სსრკ პროკურა-

ტურის ცნობა კონტრრევოლუციურ ტროცკისტული "პარალელური ცენტრის“ შესახებ. 

427. ტროცკისტული ჯაშუშები, დივერსანტები, სამშობლოს მოღალატენი: "პრავდის" მოწინავე, 21 

იანვარი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№4.-გვ. 2. 

 ტროცკისტული მოძრაობის მავნებლური ჯგუფის "პარალელური ცენტრის" შესახებ. 

428. ისტორიული ყრილობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 1 

 სრულიად საქართველოს საბჭოების მერვე ყრილობა, სადაც დამტკიცდა საბჭოთა საქართველოს 

სტალინური კონსტიტუცია. 

429. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პარტიულ ორგანიზაციის საანგარიშო კრება // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ.1, 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული ორგანიზაციის საანგარიშო კრებაზე პარ-

ტიული კომიტეტის მდივნის, პ. ხობუას მოხსენება უნივერსიტეტის მიღწევებსა და ნაკლოვა-

ნებებზე. 
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430. ადმინისტრაციის პარტ–ორგანიზაცია, ცუდად მუშაობს: პარტიულ თემაზე // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№8.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციის საანგარიშო კრებაზე გამოვლენილ პარტიული სიფხიზ-

ლის მოდუნების, გამომცემლობაში მომუშავე თანამშრომლების უყურადღებობისა და მოღა-

ლატე მ. ტოროშელიძის მიერ გავრცელებული პროსპექტების შესახებ. 

431. მისაბაძი ამხანაგი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№8.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის წარმატებული სტუდენტის, კარელია ვადაჭკორიას წარმატება პარ-

ტიული მუშაობის კუთხით და ნდობა – კომკავშირის კომიტეტში შეასრულოს პროპაგანდისტის 

საქმე. 

432. იქ სადაც პარტორგანიზაცია სუსტად მუშაობს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№8.-გვ. 2. 

 სტამბის მუშის, არტაშა არუთინოვის უმსგავსო ქმედება საკუთარი ოჯახის წევრების მიმართ. 

433. ნათაძე გ. 16 წლის თავი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1937.- №8.- გვ. 4. 

 თექვსმეტი წელი საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებიდან საქართველოში და ამ პერიოდში 

ქართული ხელოვნების, მწერლობისა და მეცნიერების განვითარება. 

434. პარტიული ორგანიზაციების მომზადება ახალი საარჩევნო სისტემით სსრ კავშირის უზენაესი 

საბჭოს არჩევნებისათვის და პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობის სათანადო გარდაქმნა: საკ. კ. პ. 

(ბ) ცენტრალური კომიტეტის პლენუმის რეზოლუცია ამხ. ჟდანოვის მოხსენების გამო, მიღებუ-

ლი 1937 წლის 27 თებერვალს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№9.-გვ. 1. 

 სსრ კავშირის ახალი კონსტიტუციის შემოღება და სსრ. კავშირის უზენაეს საბჭოს არჩევნე-

ბისთვის მზადების პროცესი. 

435. ჯიბლაძე ნ. პოლიტმეცადინეობა მოხსენებას ანაცვალეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№9.-გვ. 2. 

ა. პუშკინის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ მოხსენების გამართვის გამო, პოლიტმეცადი-

ნეობის ჩაშლა. 

436. პარტიული ორგანიზაციების მომზადება სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნებისათვის ახა-

ლი საარჩევნო სისტემის მიხედვით და პარტიულ–პოლიტიკური მუშაობის სათანადო გარ-

დაქმნა: ამხ. ჟდანოვის მოხსენება საკ. კ. პ (ბ) ცენტრალური კომიტეტის პლენუმზე 1937 წლის 26 

თებერვალს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 1–4. 

 ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრების გააქტიურებასა და პარტიული აქტივის ზრდის თაობაზე. 

437. ი. ბ. ვამხილოთ ნაკლოვანებანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 5. 

 ა. ჟდანოვის მოხსენებისა და მიღებული რეზოლუციის განხილვა ფილოლოგიის ფაკულტეტის 

პარტორგანიზაციის კრებაზე. 

438. ქორიძე დ. დავიცვათ პარტიის წესდება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 5. 

 უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის პარტორგანიზაციის კრებისა და გამოვლენილი ნაკ-

ლოვანების თაობაზე. 

439. ჭაავა შ. ჩაითვალოს დამაკმაყოფილებლად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 5. 

 უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პარტორგანიზაციის მიერ მოწვეული კრება, ა. 

ჟდანოვის მოხსენების გარშემო მიღებული რეზოლუციისა და ორგანიზაციის მუშაობაში გამოვ-

ლენილი ნაკლოვანებების განსახილველად. 

440. კილანა ნიკოლოზ. სწავლობენ პლენუმის გადაწყვეტილებებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№10.-გვ. 5. 

 საკ. კ. პ. (ბ) ცეკას პლენუმის რეზოლუცისა და ჟდანოვის მოხსენების წაკითხვა-განხილვა პარტ-

კომკავშირულ ორგანიზაციების აგიტატორთა სემინარზე და აკადემიურ ჯგუფებში. 

441. ს. ყ-ვი. აი, როგორ მუშაობენ თანამგრძნობებთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 5. 

 გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის პარტიული ორგანიზაციის მუშაობა და მოპოვებული 

მიღწევები. 
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442. კომკავშირელი. არავითარი დანდობა მტერს//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 5. 

 უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კომკავშირის კომიტეტის ხელმძღვანელის არასა-

თანადო ქმედების შესახებ. 

443. ყურუა ა. მუშაობა უნდა გავაუმჯობესოთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 6. 

 უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე კომკავშირის ორგანიზაციების მიერ ნაკლებ აქტიური პროპა-

განდისტული მუშაობის გამოვლენა. 

444. მარაქველიძე ი. აგიტატორთა მუშაობა მივიწყებულია// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№10.-გვ. 6. 

 ბიოლოგიის ფაკულტეტის ჯგუფებში გამოვლენილი კომკავშირის აგიტატორები, რომელნიც არ 

ასრულებენ სამუშაოს და არ ესწრებიან სემინარებს. 

445. საკ. კ. პ. (ბ) ც. კ-ი. პარტორგანოების არჩევნების ორგანიზაციის შესახებ: საკ. კ. პ.(ბ) ყველა ორგა-

ნიზაციას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№11.-გვ. 1-2. 

საკითხების ჩამონათვალი არჩევნების ჯეროვნად ჩატარებისთვის. 

446. საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრ. კომიტეტის პლენუმის შედეგებზე საქართველოს კ. პ. (ბ) თბილისის ორგანი-

ზაციის აქტივის კრების რეზოლუცია ამხ. ლ. ბერიას მოხსენების გამო // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1937.-№11.-გვ. 1. 

 საქართველოს კ. პ. (ბ) თბილისის ორგანიზაციის აქტივის კრების შედეგები. 

447. საინფორმაციო ცნობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№11.-გვ. 2. 

 საქართველოს კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის მეშვიდე პლენუმი, რომელზეც მოისმენილ იქნა  

ლ. ბერიას ინფორმაცია და განიხილეს საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის პლენუმის გადა-

წყვეტილებანი. 

448. ვ. ც. ვამუშავებთ საკ. პ. (ბ) ცეკას პლენუმის შედეგებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№11.-გვ. 3. 

 თბილისის უნივერსიტეტში პარტიული ორგანიზაციის დახურულ კრებაზე მოწონებულ იქნა 

სკ. კ. პ. (ბ) ცეკას პლენუმის გადაწყვეტილება, ბუხარინისა და რიკოვის პარტიიდან გარიცხვას-

თან დაკავშირებით. 

449. ცინცაძე ვ. ფაკულტეტებმა მუშაობა უნდა გარდაქმნან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№11.-გვ. 3. 

 პარტიული და პროფესიონალური ორგანიზაციების მუშაობის შესახებ უნივერსიტეტში. 

450. პარტიული მუშაობის ნაკლოვანებებზე და ტროცკისტ და სხვათა თვალთმაქცთა ლიკვიდაციის 
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მოხსენება და ფარული კენჭისყრით პარტორგად, პოლიკარპე კაჭარავას არჩევა. 

476. ლეჟავა პ. როგორ მუშაობდა პროფპოლიტწრეები//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№18. გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმასრულებელი ბიუროს მიერ, 1936–37 სასწავლო 

წლისთვის პროფპოლიტსკოლების ჩამოყალიბებისთვის მასიური მუშაობის გაშალა. 

477. საჯაია ვარლამ. კომკავშირის წესდება დაამახინჯეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№18.-გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშფაკის კ. კ. კანდიდატ გ. კოჭლამაზაშვილის მიერ 

გამუდმებით წესრიგის დარღვევის ფაქტები. 

478. საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალურ კომიტეტს – ამხანაგ სტალინს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№19.-გვ. 1. 

 საქართველოს კ. პ. (ბ) თბილისის ორგანიზაციის აქტივის შეკრება ცენტრალური კომიტეტის 

მორიგი პლენუმის შედეგების განსახილველად მოსასალმებელი წერილი სტალინისადმი. 

479. საქ. კ. პ. (ბ) თბილისის ორგანიზაციის აქტივის კრება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№19.-გვ. 1. 

 საქართველოს კ. პ. (ბ) თბილისის ორგანიზაციის აქტივის კრება, სადაც ივნისის პლენუმის შედე-

გების შესახებ მოხსენებით გამოვიდა ცენტრალური კომიტეტის მდივანი ლავრენტი ბერია. 

480. გიორგაძე. სასხვათაშორისოდ სთვლიან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№19.-გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნიერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ზოგიერთ ჯგუფში აგიტა-

ტორთა სუსტი მუშაობის შესახებ. 

481. გავსრისოთ ხალხის მტრები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№20.-გვ. 1. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორის, ორაგველიძის კრიტიკა, რო-

მელიც ხელს აფარებდა და იცავდა ანტილენინური შეხედულების მქონე მეცნიერ მუშაკებს. 

482. 1937 წ. 17 ივლისის "კომსომოლსკი პროპაგანდისტ–აგიტატორ"–ი. როგორ უნდა ვისარგებლოთ 

პოლიტმცოდნეობის სახელმძღვანელოებით // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№20.-გვ. 2. 

 მითითებანი დაწყებითი სკოლის ხელმძღვანელების მიმართ, პოლიტმეცადინეობის წარმართ-

ვისთვის იხელმძღვანელონ სტალინის მოხსენებითა და თებერვლის პლენუმზე წარმოთქმული 

სიტყვით. 

483. გიორგობიანი ე. კომკავშირის საანგარიშო საარჩევნო კრებაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1937.- №21.- გვ. 1. 

 საქ. ალკკ ცეკას დადგენილების საფუძველზე, სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომკავშირის გან-

მეორებითი საანგარიშო საარჩევნო კრება, სადაც აღინიშნა კომკავშირის ორგანიზაციის მოდუ-

ნებული და არასწორი მუშაობა. 

484. შუბლაძე ა. მაღალ საფეხურზე ავიყვანოთ პარტსწავლება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№21.-გვ. 2. 

 სტალინის ლოზუნგის "დავეუფლოთ კომუნიზმს" განხორციელებისთვის პოლიტიკური სწავ-

ლების გააქტიურება. 

485. ჯიქია შ. პირველი მეცადინეობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 2. 

 გადამჭრელი ზომების მიღება ეკონომიკის ფაკულტეტის რუსულ სექტორზე კომკავშირის პო-

ლიტ-სწავლების მეცადინეობის ჩაშლასთან დაკავშირებით. 

486. ბოლქვაძე ი. პარტიას მივცეთ საუკეთესო კომკავშირლები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№21.-გვ. 2. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის პარტორგანიზაციისა და კომკავშირის გაერთიანებული კრება, რო-

მელზეც ისაუბრეს პარტიაში მიღების წესების შესახებ. 
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487. კარგად ვიცოდეთ "დებულება სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 3. 

 უზენაესი საბჭოს არჩევნებში სტუდენტ-აგიტატორთა ჩაბმა და მოსახლეობისათვის არჩევნების 

დებულების განმარტება. 

488. ა. კ. თვალთმაქცებს ადგილი არა აქვთ კომკავშირში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№21.-გვ. 3. 

 ისტორიის ფაკულტეტის საერთო კრებაზე გ. სუთიძისა და სხვათა გარიცხვა კომკავშირის რიგე-

ბიდან ტროცკისტებთან კავშირის გამო.  

489. ყარალაშვილი ი. თერთმეტი თვე უმანდატოთ//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 3. 

ი. ყარალაშვილის შეკითხვა უნივერსიტეტის კომკავშირის კომიტეტის მიმართ, რომელმაც სხვა 

საბუთებთან ერთად დაკარგა კომკავშირის საწევრო ბარათი, აქტიურად ასრულებს ორგანიზა-

ციის დავალებებს და თორმეტი თვეა ელის ახალ ბარათს. 

490. რედაქციისაგან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 4. 

 გაზეთში "ბოლშევიკური კადრებისათვის" (№19 ივნისი), მოთავსებული სტატია, რომელშიც შ. 

სირაძე მოხსენიებულია როგორც უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის დამამცირებელი და ხალ-

ხის მტრების მხარდამჭერი. რედაქციამ მიიღო რაიკომის ბიუროს დადგენილება, სადაც შ. სი-

რაძე გამართლებულია და სამუშაოზე იქნა აღდგენილი. 

491. სტუდენტთა აღმასბიუროს ანგარიშისა და არჩევნებისთვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-#22.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა აღმასრულებელი ბიუროს ანგარიში და არჩევნებისთვის წარმოებულ მუშაობაში 

გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ. 

492. გარდავქმნათ მუშაობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 1. 

 უნივესიტეტში სუსტი კომკავშირული მუშაობა და მეტი ბრძოლა ახალგაზრდობის პოლიტი-

კურ–აღმზრდელობითი მუშაობის გარდაქმნისთვის. 

493. ჯიქია შ. სუსტად მიმდინარეობს სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნების დებულების შეს-

წავლა / შ. ჯიქია, ე. ლესელიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 2. 

 თსუ პარტიული და კომკავშირული ორგანიზაციების სააგიტაციო მასობრივი მუშაობა სტალი-

ნური კონსტიტუციისა და ახალი საარჩევნო კანონის შესასწავლად. 

494. საკავშირო კონსულტაცია: პასუხი შეკითხვაზე//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 2. 

 არჩევნებზე ხმის მიცემასთან დაკავშირებით არსებული კითხვა-პასუხები. 

495. ბენიძე ვ. ლ. უნივერსიტეტის პროფორგანიზაციის საანგარიშო–საგადარჩევო კრებაზე / ვ. ლ. ბე-

ნიძე, მ. მ. ბერიშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 3. 

 სახელმწფო უნივერსიტეტის პროფკავშირის საანგარიშო–საარჩევნო კრება, რომელზეც მოსმენი-

ლი იქნა მოხსენება სტუდენტთა აღმასრულებელი ბიუროს განვლილი მუშაობისა და ხარვეზე-

ბის შესახებ. 

496. მირცხულავა ილია. როგორ ხორციელდება საკ. ა. ლ. კ. კ. ცეკას მე–4 პლენუმის დადგენილება // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის კომკავშირის დახურულ კრება, სადაც სხვადასხვა ფაკულტეტებიდან დასახე-

ლებულ იქნა ხალხის მიერ მტრად მოხსენიებული პიროვნებები. 

497. ჩვენი კანდიდატურაა დიდი სტალინი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის პროფესორთა, სტუდენტთა და მოსამსახურეთა მიერ წინა საარჩევნი კრებაზე 

სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს დეპუტატობისთვის ი. სტალინის კანდიდატურის წარდგენა. 

498. ბერიტაშვილი ი. უზენაეს საბჭოში ავირჩევთ ლენინ–სტალინის პარტიის ერთგულ ადამიანებს // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 1. 

ი. ბერიტაშვილის, როგორც მეცნიერის მონაწილეობა დემოკრატიული გზით ჩატარებულ არჩევ-

ნებში. 
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499. კრება თბ. სახ. უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 1. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში თსუ სტუდენტთა, პროფესორთა და მოსამსა-

ხურეთა მიტინგი, მიძღვნილი სსრ კავშირის უზენაეს საბჭოში სტალინის კანდიდატურის დასა-

ხელებისთვის.  

500. ენერგიულად ემზადებიან უზენაესი საბჭოს არჩევნებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№24.-გვ. 2. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის მზადყოფნა სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნებისთვის.  

501. კეკელიძე კორნ. 12 დეკემბერი და ჩვენი სტუდენტობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№24.-გვ. 2. 

 კორნელი კეკელიძის მიმართვა სტუდენტებისადმი, ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 

20 წლისთვისა და საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობაზე. 

502. ჯიქია შ. გარდავქმნათ პროფპოლიტსკოლების მუშაობა / შ. ჯიქია, ს. ტოფაძე // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე პროფპოლიტსკოლების არადამაკმაყოფილებელი მდგომარე-

ობა და მუშაობა გასაუმჯობესებლად. 

503. მირცხულავა ი. საფაკულტეტო კომკაშირის საანგარიშო–საარჩევნო კრებების მიმდინარეობა / ი. 

მირცხულავა, ემ. გიორგობიანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნირსიტეტის კომკავშირის კომიტეტის მუშაობა საფაკულტეტო კომ-

კავშირის საანგარიშო-საარჩევნო კრების ჩასატარებლად. 

504. დიდი ოქტომბრის ოცი წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№25.-გვ. 1. 

 ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 20 წლის შედეგები. 

505. ხაჭაპურიძე გ. ლენინ–სტალინი–დიდი პროლეტარული რევოლუციის ორგანიზატორი // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1937.-№25.-გვ. 3. 

 ოცი წელი სოციალისტური რევოლუციიდან.  

506. თოთაძე ვლ. დიდება საყვარელ სოციალისტურ სამშობლოს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№25.-გვ. 4. 

თერთმეტი რესპუბლიკისგან შემდგარი სოციალისტური სამშობლო ოცი წლის შემდგომ. 

507. მეგრელიშვილი თ. ბედნიერი ქვეყნის შვილი ვარ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№25.-

გვ. 4. 

 საბჭოთა ხელისუფლების დამსახურება თ. მეგრელიშვილისთვის განათლების მიღების კუთ-

ხით. 

508. თბილისის–სტალინის საარჩევნო ოლქის წინასაარჩევნო თათბირზე: ამხანაგ ლ. პ. ბერიას სიტყვა 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№26.-გვ. 1. 

 ლ. ბერიას მიმართვა სტალინის საარჩევნო ოლქში წინასაარჩევნო თათბირის დამსწრეთა 

მიმართ. 

509. თოთაძე ვლ. არჩევნები ჩვენში და ბურჟუაზიულ ქვეყნებში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№26.-გვ. 3. 

 არჩევნების შესახებ სოციალისტურ და ბურჟუაზიულ ქვეყნებში. 

510. ჯიქია შ. სტუდენტთა ქალაქის საარჩევნო უბანი სუსტად მუშაობს // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1937.-№26.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ქალაქის საარჩევნო უბანზე აღმოჩენილი ხარვეზები. 

511. შესანიშნავი თარიღი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№27.-გვ. 1. 

 1936 წლის 5–დეკემბერის, როგორც სტალინური კონსტიტუციის თარიღის შესახებ. 

512. სერგეი მირონის–ძე კიროვი: (1934 წ. 1 დეკემბერი–1937 წ. 1 დეკემბერი) // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1937.-№27.-გვ. 1-2. 
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 სერგეი კოსრტიკოვის (კიროვის) ბიოგრაფიული ცნობები, პოლიტიკური მოღვაწეობა და მისი 

მკვლელობა. 

513. სტალინი ი. ბ. კონსტიტუციის პროექტის ძირითადი თავისებურებანი // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1937.-№27.-გვ. 3.- სტალინის მოხსენებიდან. საბჭოების სრულიად საკავშირო მე-8 

ყრილობა, 1936 წ., 25 დეკემბერი. 

 საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა 1924 წლის კონსტიტუციის ტექსტში ცვლილებების შე-

ტანასთან დაკავშირებით. 

514. ს. ე. დიდი ზეიმის დღე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№27.-გვ. 3. 

 საბჭოების სრულიად საკაშირო საგანგებო მე–8 ყრილობაზე სსრ კავშირის ახალი კონსტიტუ-

ციის მიღება და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოკიდებულება. 

515. ჯიქია შ. ხმა მივსცეთ ამხ. ე. მაზანაშვილისა და მ. გვიშიანის კანდიდატურას: მაღალ საფეხურზე 

ავიყვანოთ 12 დეკემბრისათვის მზადება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№27.-გვ. 4. 

 1937 წლის 12 დეკემბრით დათარიღებული სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ. 

516. თვალავაძე ვ. ხმას მივცემ ამხ. მაზანაშვილს და გვიშიანს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№27.-გვ. 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, სტუდენტები და თანამშრომლები 

უზენაეს საბჭოს არჩევნებზე. 

517. შარაშენიძე შ. ნახეს დიდი ბელადის სახლი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№27.-გვ. 4. 

 იურიდიულ და გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტის კომკავშირისა და პროფკავშირის ორ-

განიზაციების ინიციატივით ექსკურსიის მომზადება ქ. გორში. 

518. რედაქციისაგან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№27.-გვ. 4. 

 ხალხის მტრად გამოცხადებული გიორგი გვიშიანის უნივერსიტეტში აღდგენასთან დაკავში-

რებით. 

519. სრულიად-საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკების) ცენტრალური კომიტეტის მი-

მართვა: ყველა ამომრჩეველს, მუშებს, მუშა–ქალებს, გლეხებსა და გლეხ–ქალებს, წითელარმიას, 

საბჭოთა ინტელიგენციას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№28.-გვ. 1–2.- სრულიად–

საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკების) ცენტრალური კომიტეტი, 1937 წ., 6 დე-

კემბერი.  

 საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის საფუძველზე 1937 წლის 12 დეკემბრის უზენაესი საბჭოს 

დეპუტატების არჩევასთან დაკავშირებით. 

520. ამხანაგ ლავრენტი ბერიას სიტყვა: ქალაქ თბილისის საბჭოთა მშრომელი ინტელიგენციის საერ-

თო–საქალაქო წინასაარჩევნო კრებაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№28.-გვ. 2–3. 

 ლავრენტი ბერიას სიტყვა, რომელიც ეხება ინტელიგენციის როლს საზოგადოების ჩამოყალიბე-

ბის საქმეში. 

521. ხმა მივცეთ ამხ. მაზანაშვილსა და გვიშიანს: მიხეილ მაქსიმეს ძე გვიშიანი, ეთერი ნიკოლოზის 

ასული მაზანაშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№28.-გვ. 3. 

მიხეილ გვიშიანისა და ეთერ მაზანაშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა. 

522. რ. კ. როდის მოაწყობენ ექსკურსიას? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№28.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა მოთხოვნა, ქ. გორში სტალინის სახლის დასათვალიერებლად ექსკურსიის ორ-

განიზების შესახებ. 

523. პროლეტარიატის შიშველი მახვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 1 

 სრულიად რუსეთის უშიშროების ორგანოების დაარსების 20 წელისთავი. 

524. ვოროშილოვი კ. შინსახკომი–ამხანაგ  ნ. ი. ეჟოვს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 1. 

კ. ვოროშილოვის მიერ შინსახკომის 20 წლისთავის მილოცვა წითელი არმიის მებრძოლებს, 

პოლიტმუშაკებს, სახელოვან რიგით ჩეკისტებს და სხვ. 
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525. ბერია ლ. კიევი, უკრაინის კ. პ. (ბ) ცენტრალურ კომიტეტს ამხანაგ კოსიორს // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 1. 

 ლავრენტი ბერიას მილოცვა უკრაინის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკის ოცი წლისთავთან 

დაკავშირებით. 

526. სსრ კავშირის სახკომსაბჭო. სრულიად–რუსეთის საგანგებო კომისია–გაერთიანებული სახელმ-

წიფო პოლიტსამმართველო შინსახკომის ოცი წლისთავისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№29.-გვ. 1. 

 სრულიად–რუსეთის საგანგებო კომისია–გაერთიანებული სახელმწიფო პოლიტსამმართველო 

შინსახკომის არსებობის 20 წლის გამო. 

527. დიდი მიტინგი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 1. 

 გაერთიანებული პოლიტსამმართველოს შინსახკომის არსებობის 20 წლისთავისადმი მიძღვნი-

ლი მიტინგი უნივერსიტეტში. 
 

1938 წელი 

528. სსრ კავშირის 1–ლი მოწვევის უზენაესი საბჭოს 1–ლი სესია: დეპუტატ ლ. ბერიას სიტყვა: კავში-

რის საბჭოს 1938 წლის 13 იანვრის სხდომაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 1. 

 საბჭოთა კავშირის საგარეო პოლიტიკის შესახებ. 

529. საინფორმაციო ცნობა: კავშირის საბჭოს 1938 წლის 12 იანვრის სხდომის შესახებ // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 1. 

 კავშირის საბჭოს თავმჯდომარეთა და თავმჯდომარის მოადგილეთა არჩევნები. 

530. საინფორმაციო ცნობა: ეროვნებათა საბჭოს 1938 წლის 12 იანვრის სხდომის შესახებ // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 1. 

 ეროვნებათა საბჭოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილეთა არჩევნებს. 

531. მაღალ საფეხურზე ავიყვანოთ სააგიტაციო-საპროპაგანდო მუშაობა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1938.-№1.-გვ. 2. 

 კადრების პოლიტიკური აღზრდის, მასობრივი პოლიტიკური აგიტაციისა და პროპაგანდის 

გააქტიურების შესახებ. 

532. 15 წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 2. 

 საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის არსებობის 15 წელი. 

533. ლენინი ვ. ცხრა იანვარი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№2.-გვ. 2. 

 რუსეთის პროლეტარიატის გაკვეთილი, პეტერბურგში 9 იანვარის სისხლიანი კვირის გამო. 

534. ამხ. გრიგოლ ივანეს-ძე პეტროვსკის: სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის მისალმება 
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ტეტის პარტიული ორგანიზაციისა და სადეპუტატო ჯგუფების მუშაობა. 
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593. მენთეშაშვილი ალ. საბჭოთა ქვეყნის ახალგაზრდობა / ალ. მენთეშაშვილი, ნ. მოსულიშვილი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№17.-გვ. 3. 

 საბჭოთა კავშირის ახალგაზრდების როლი ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში. 

594. საქ. კ. პ. (ბ) თბილისის კომიტეტის მე–3 პლენუმი: საინფორმაციო ცნობა // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1938.-№18.-გვ. 1. 

თბილისის კომიტეტის პლენუმზე განხილულ საკითხთა ჩამონათვალი. 

595. საქართველოს კ. პ. (ბ) ისტორიის შესწავლის შესახებ: (საქართველოს კ. პ. (ბ) თბილისის კომიტე-

ტის პლენუმის დადგენილება) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№18.-გვ. 1.  

 საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის შესწავლის საფუძველზე პარტიული განათლების გაღრ-

მავება. 

596. ჩხეტიანი ი. მეტი  ყურადღება  პარტიულ  სწავლებას  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-

№18.-გვ. 2. 

 თბილისის  უნივერსიტეტის  პარტორგანიზაციის მოვალეობა უზრუნველყოს პარტიული  სკო-

ლები შესაფერისი პროპაგანდისტებით, ებრძოლონ და აღმოფხვრან ხარვეზები. 

597. ჭაია თ. სახელოვან იუბილეს შესახვედრად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№18.-გვ. 3. 

 ახალგაზრდები კომკავშირის ოცი წლისთავზე. 

598. კახაძე შ. როგორ ვხვდები კ. კ. 20 წლისთავს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№18.-გვ. 3. 

 კომკავშირის 20 წლისთავთან დაკავშირებით მეცნიერ-მუშაკის შ. კახაძის სამეცნიერო მუშაობა. 

599. მენთეშაშვილი ალ. ვემზადოთ კომკავშირის 20 წლისთავისთვის // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1938.-№18.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტეტში კომკავშირული ორგანიზაციის მუშაობა კომკავშირის  20  წლისთავის აღსა-

ნიშნავად. 

600. ემზადებიან  საკ.  კ.  პ. (ბ)  ისტორიის  შესწავლისათვის  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.- 

№19.-გვ. 1. 

 თბილისის  სტალინის  სახელობის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  პარტიული ორგანიზაციის 

მოსამზადებელი მუშაობა საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის შესასწავლად. 

601. კომუნისტი. თავდამზღვევი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№19.-გვ. 1. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგიერთი კომუნისტის თვითდაზღვევის მეთოდი, პარტიის წევ-

რობის კანდიდატთათვის რეკომენდაციის მიუცემლობის გამო. 

602. ფოფხაძე ვ. მეცადინეობა იშლება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№19.-გვ. 1. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის  პარტისტორიის  შემსწავლელ რუსულ  პოლიტსკოლებში  მეცადი-

ნეობის ჩაშლის ფაქტები. 

603. გველესიანი ქ. მისაბაძი ინიციატივა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№19.-გვ. 1. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის პარტიული ორგანიზაციის მიერ გამართული სპეციალური მეცადი-

ნეობა პარტიულ თემაზე, პარტიის წევრობის კანდიდატებისა და თანამგრძნობთათვის. 
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604. ბ. გ. 4 მეცადინეობიდან 3 გააცდინეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№19.-გვ. 1. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პოლიტსკოლებში  მსმენელთა მხრიდან მეცადინეობების გაცდე-

ნების შესახებ. 

605. გველესიანი ქ. მხოლოდ 4 საათი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№19.-გვ. 4 

ეკონომიკის ფაკულტეტის მეოთხე კურსზე ლენინიზმის სალექციო საათების მცირე რაოდენო-

ბით ჩატარებასთან დაკავშირებით. 

606. ცანავა იპ. აკრძალული კრიტიკა და მოუმზადებელი კრება / იპ. ცანავა, ო. კახიანი // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1938.-№20.-გვ. 1. 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის  პარტორგანიზაციის ღია  კრება,  გასული  სასწავ-

ლო წლის შედეგებზე. 

607. უკეთესად  მოვაწყოთ  თანამგრძნობებთან  მუშაობა  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-№ 

20.-გვ. 1. 

უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის პოლიტ–აღმზრდელობითი საქმიანობა თანამგრძნობთა 

მიღებისა და მათთან მუშაობის საქმეში. 

608. ბეგენეიშვილი აბ. ჩემი ვალდებულება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№ 20.-გვ. 1. 

 კომკავშირის 20 წლისთავთან დაკავშირებით ბეგენეიშვილის მიღწევები და ვალდებულებანი. 

609. დგებუაძე ა. საფუძვლიანად შევისწავლოთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის. 1938.-№ 20.-გვ. 1. 

სახ. უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტდენტების ინტერესი საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის 

შესასწავლად. 

610. საკ. ა. ლ. კ. კ.  ცენტრალური  კომიტეტი. ინსტრუქცია  ხელმძღვანელი  კომკავშირული  ორგა-

ნოების არჩევნების ჩატარების შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№20.-გვ. 2. 

საკ.  ალკკ  ცენტრალური  კომიტეტის  ინსტრუქცია  ხელმძღვანელი  კომკავშირული ორგანოების 

არჩევასთან დაკავშირებით. 

611. ჩხეტიანი ი. მეტი ყურადღება პარტიაში მიღების საქმეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-

№20.-გვ. 3. 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების პარტორგანიზაციათა აქტივობა პარტიის  რიგების შევსები-

სთვის. 

612. წარმატებით ჩავატაროთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№21.-გვ. 1. 

უნივერსიტეტის კომკავშირის კომიტეტის მოსამზადებელი მუშაობა, ხელმძღვანელი კომკავში-

რული ორგანოების არჩევნების წარმატებით ჩატარებისთვის. 

613. ი. ჩ. თათბირი პარტიაში ახალმიღებულებთან//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№21.-გვ. 1. 

თბილისის  სტალინის  სახელობის  უნივერსიტეტის  პარტიული  კომიტეტის თათბირი, კანდი-

დატების პოლიტწრეებში ჩაბმასა და კვალიფიციური პროპაგანდისტებით უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებით. 

614. უკლება დ. რატომ აცდენენ? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№21.-გვ. 2. 

თბილისის  სტალინის  სახელობის  უნივერსიტეტის  გეოგრაფია–გეოლოგიის  ფაკულტეტის 

კომკავშირული პოლიტსკოლის მსმენელთა უპასუხისმგებლობა ქმედება. 

615. ცანავა იპ. ხელმძღვანელობა კომკავშირში ახალმიღებულებს // იპ. ცანავა, ს. ჯალაგანიძე // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1938.-№21.-გვ. 2. 

კომკავშირში ახალმიღებულთა შორის მუშაობის გაძლიერებისა და დახმარების საქმეში უნივერ-

სიტეტის კომკავშირის კომიტეტის დამსახურება. 

616.  მენთეშაშვილი ალ. ყურადღება აგიტაციას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№21.-გვ. 2. 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტებზე სუსტი სააგიტა-

ციო მუშაობის შესახებ.        



55 
 

617. ლენინურ–სტალინური კომკაშირის XX წლისთავი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-

გვ. 1. 

 კომკავშირის არსებობის მეოცე წლისთავი. 

618. კილაძე ვ. ჩვენი მიღწევები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 2. 

 ლენინური  კომუნისტური კავშირის  მიერ  ჩატარებული  მუშაობა საფრენოსნო,  პარაშუტისტთა 

და სხვა სამხედრო თავდაცვით დარგში. 

619. ორჯერ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 2. 

 ლენინური  კომკავშირის,  სამშობლოს გმირული დაცვისთვის, წითელი დროშის ორდენით და-

ჯილდოება.  

620. ორდენოსანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 2. 

 მეცხრე ყრილობის დღეს, კომკავშირის შრომის წითელი დროშის ორდენითა და წარმატებული 

ახალგაზრდების სსრ კავშირის ორდენებით დაჯილდოება. 

621. ტყეშელაშვილი ნ. ვალდებულება შევასრულე//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 4. 

 ვალდებულება და გაწეული მეცნიერული მუშაობა კომკავშირული ორგანიზაციის წინაშე.  

622. უკლება დ. კომკავშირელთა დაჯილდოვება//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კლუბში  კომკავშირის  20  წლისთავისადმი  მიძღვნილი  საზეიმო 

სხდომა და მეცნიერ-მუშაკთა და კომკავშირელთა დაჯილდოება.  

623. თურნავა ს. ჩემი მიღწევები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 4. 

 ს. თურნავას მიღწევები და მზადყოფნა საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის შესასწალად. 

624. ოცდაერთი წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№23.-გვ. 1. 

ოცდაერთი წელი ოქტომბრის რევოლუციიდან. 

625. ბახტაძე ვ. ოქტომბერი და მეცნიერება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№23.-გვ. 2. 

 ოცდაერთი წელიწადი ოქტომბრის რევოლუციიდან და ქვეყანის ძირეული წარმატებები მეცნი-

ერების წინსვლის სახით. 

626. ყიფშიძე დ. ოცდაერთი წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№23.-გვ. 2. 

 ოქტომბრის რევოლუციიდან ოცდაერთი წელიწადი. 

627. მამულაიშვილი ი. ოქტომბერი  და  ახალგაზრდობა  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-

№23.-გვ. 3. 

 ახალგაზრდები ოქტომბრის რევოლუციის შემდგომ. 

628. კობიძე სევ. პროპაგანდისტთა  ექსკურსია  ბათუმში  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-

№23.-გვ. 4. 

 საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის შესწავლასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის პარტპო-

ლიტსკოლის  პროპაგანდისტთა  ექსკურსია  ბათუმში, სტალინის  სამუშაო ადგილის  დასათვა-

ლიერებლად.  

629. მგზნებარე სახალხო ტრიბუნი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 1. 

 ტროცკისტ–ბუხარინელი ჯაშუშების მიერ, ხალხისათვის თავდადებული, სტალინის უახლოესი 

თანამებრძოლის სერგეი კიროვის (სერგეი მირონის ძე კოსტრიკოვი) მკვლელობა. 

630. ამბროლაძე ვ. ბელადის სამშობლოში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 1. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის პროფორგის ინიციატივით ექსკურსია სტალინის სახ-

ლის დასათვალიერელად, ქალაქ გორში. 

631. მუშაობა საფუძვლიანად უნდა გარდაიქმნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 2. 

 ცეკას დადგენილების შემდეგ უნივერსიტეტის პარტიული ორგანიზაციის წევრთა მიერ საკ. კპ. 

(ბ) "ისტორიის მოკლე კურსის" შესწავლა. 

632. ბოლქვაძე ი. მაღალ საფეხურზე ავიყვანოთ ბოლშევიზმის პროპაგანდა // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1938.-№25.-გვ. 2. 



56 
 

 ცეკას  დადგენილების  საფუძველზე უნივერსიტეტის  ლენინიზმისა  და  ისტორიის  კაბინეტის 

წინაშე ახალ ამოცანები. 

633. სამნი. ზარმაცი აგიტატორი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 2. 

 გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტის პირველი კურსის ჯგუფში სუსტის სააგიქაციო მუშაობა. 

634. დამსწრე. კრება დაგვიანებით დაიწყო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის  ფილოლოგიის ფაკულტეტის  კომკაშირის  ორგანიზაციის  მიერ დაგვიანებით 

ჩატარებული საანგარიშო–საარჩევნო კრება, სადაც შეინიშნებოდა უდისციპლინობის ფაქტები.  

635. უკლება დ. მუშაობა დამაკმაყოფილებლად  შეაფასეს  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-

№25.-გვ. 2. 

 გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტის კომკაშირის ორგანიზაციის საანგარიშო–საარჩევნო კრება, 

სადაც საუბარი ეხება წარმატებებსა და ნაკლოვანებებს. 

636. ერ–ძე. მუშაობა დამაკმაყოფილებლად შეაფასეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1938.- №26.- 

გვ. 2. 

 ფილოლოგიის  ფაკულტეტის  143  ჯგუფის  კომორგის  საანგარიშო-საარჩევნო  კრება, რომლის 

მუშაობა დამსწრეთა მიერ დამაკმაყოფილებლად შეფასდა. 

637. მერკვილაძე ს. კომორგის არჩევნები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№26.-გვ. 2. 

 ფილოლოგიის  ფაკულტეტის  194-ა  ჯგუფის  კომორგის  საანგარიშო-საარჩევნო  კრება, სადაც 

მოსმენილ იქნა კ. ფაღავას მოხსენება, რომლის მუშაობაც შეფასდა დადებითად და ფარული 

კენჭისყრით კვლავ არჩეულ იქნა კომორგად. 

 

1939 წელი 

638. პარტიული კრება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№1.-გვ. 1. 

 პარტიული კრების ორგანიზებისა და მნიშვნელობის შესახებ. 

639. პარტიაში მიღება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№1.-გვ. 2. 

 სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  პირველადი  პარტორგანიზაციის  კრება პარტიის  წევრობის 

კანდიდატების მიღებისა და გარიცხვის თაობაზე. 

640. კაპლანი ი. საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის შემსწავლელთა დასახმარებლად: პროლეტარიატის ძირითადი 

იარაღი  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1939.-№1.-გვ. 2.-1938 წლის 26 დეკემბრის „ კომსო-

მოლსკაია პრავდა“. 

 ვ. ი. ლენინის წიგნის "ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან" ისტორიული მნიშვნელობის შესახებ. 

641. ჭაია თ. ვასრულებ ვალდებულებას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№1.-გვ. 3. 

 ლენინურ–სტალინური კომკავშირის არსებობის 20 წლის თავზე მოწინავე კომკავშირელთა ვალ-

დებულებები. 

642. ჩხეტიანი ი. გავაუმჯობესოთ კანდიდატებთან მუშაობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.- 

№2.-გვ. 3. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის პარტიული ორგანიზაციის სათანადო 

მუშაობა პარტიის რიგებში მოწინავე და ერთგული ადამიანების მოზიდვისთვის. 

643. უმაღლეს  სკოლაში  მარქსიზმ–ლენინიზმის  სწავლების  შესახებ  //  ბოლშევიკური  კადრებისათ-

ვის.-1939.-№2.-გვ. 3. 

 უმაღლესი სკოლის საქმეთა სრულიად–საკავშირო კომიტეტის მიერ შემუშავებული წესი, უმაღ-

ლეს სკოლაში მარქსიზმ–ლენინიზმის საფუძვლიან შესწავლასთან დაკავშირებით. 

644. სტალინი ი. საკ. კ. პ. (ბ) ყველა ორგანიზაციის საყურადღებოდ: საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომი-

ტეტის პლენუმის გადაწყვეტილებით საკ. კ. პ. (ბ) მორიგი XVIII ყრილობის გახსნა დანიშნულია 

1939 წლის 10 მარტისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 1.  

 მეთვრამეტე ყრილობის დღის წესრიგი. 
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645. ღირსეული შეხვედრა XVIII ყრილობას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 1. 

 თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეცნიერ-მუშაკთა, სტუდენტთა 

და თანამშრომელთა მიტინგი მეთვრამეტე ყრილობის მოწვევის დადგენილების შესახებ. 

646. გარიცხეს კომკავშირიდან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 2. 

 გეოგრაფია–გეოლოგიის  ფაკულტეტის  მეორე  კურსის  სტუდენტის, ნიკოლოზ  გოგიაშვილის 

უწესო ქმედების გამო კომკავშირიდან, შემდეგ უნივერსიტეტიდან გარიცხვა. 

647. რა  არის  შოვინიზმი?  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 2.-სპუტნიკ  აგიტატორა" 

№1, 1939 წ. 

 შოვინიზმის შესახებ. 

648. ივანიშვილი რ. მეტი მუშაობაა საჭირო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 2. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის კომკავშირის ბიუროს მუშაობაში აღმოჩენილი ნალოვანებანი. 

649. წინასაყრილობო შეჯიბრება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№4.‐გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის  მეცნიერ-მუშაკთა,  სტუდენტთა და  მუშა  მოსამსახურეთა  ვალდებულება სას-

წავლო – სააღმზრდელო მუშაობის გაუმჯობესების კუთხით კომპარტიის მერვე ყრილობის მოწ-

ვევამდე. 

650. ძიძიშვილი ნ.  ახალი წარმატებებით შევეგებოთ XVIII ყრილობას  // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1939.-№4.‐გვ. 1. 

  ვალდებულებთა ჩამონათვალი მერვე ყრილობის გახსნამდე. 

651. საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბ) ყრილობის წინ: ამხანაგ მოლოტოვის მოხსენების თეზი-

სებიდან, ამხანაგ ჟდანოვის მოხსენების თეზისებიდან  // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-

№4.‐გვ. 2. 

 ყრილობამდე მოლოტოვის (სკრიაბინი) მოხსენებათა თეზისების „სსრ კავშირის სახალხო მეურ-

ნეობის განვითარების მესამე ხუთწლიანი გეგმა (1938-1942 წ.წ.)“ და ჟდანოვის „ცვლილებანი საკ. 

კ. პ. (ბ) წესდებაში“ განხილვა. 

652. ბერიაშვილი გ.  საფაკულტეტო  პარტორგანიზაციის შესახებ  // ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№4.‐გვ. 2. 

 უმაღლეს  სასწავლებლებში  მოწინავე  პროფესორ–მასწავლებლებისა და  სტუდენტთა ლტოლვა 

ბოლშევუკური პარტიის რიგებში გაწევრიანებისათვის. 

653. ადგილკომის საანგარიშო საარჩევნო კრება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№4.‐გვ. 4.  

 თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადგილკომის საანგარიშო საარ-

ჩევნო კრება, სადაც ახალი შემადგენლობისთვის ჩამოყალიბებულ იქნა. 

654. კოპალეიშვილი კ. ყრილობის მოწვევის გამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№5.‐გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის პროფესორებელთა, დოცენტებთა და სხვა მუშაკთა ვალდებულებები საკ. კ. პ. 

(ბ) მეთვრამეტე ყრილობის მოწვევასთან დაკავშირებით. 

655. ჩალაძე ვ. ვალდებულება სახელმძღვანელოს დაწერაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.- 

№5.‐გვ. 1.  

 პროფესორ გ.  ნიორაძის ვალდებულება  მეთვრამეტე პარტყრილობის  მოწვევასთან დაკავშირე-

ბით და მუშაობა "წინაკლასობრივი საზოგადოების ისტორიის" სახელმძღვანელოსათვის. 

656. ბოლქვაძე ი. თეზისები ერთსულოვნად მოიწონეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№5.‐ 

გვ. 2. 

 უნივერსიტეტში  პირველადი  პარტორგანიზაციის  დახურული  კრება, სადაც განხილულ  იქნა 

მოლოტოვისა (სკრიაბინი) და ჟდანოვის მოხსენებათა თეზისები. 

657. ჩხეტიანი  ი. იზრდება  პარტიის რიგები  /ი. ჩხეტიანი, ე. ზაქარიაძე //  ბოლშევიკური  კადრები-

სათვის.-1939.-№5.‐ გვ. 2. 
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თბილისის  სტალინის  სახელობის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  პარტორგანიზაციის სუსტი 

მუშაობისა და პარტიული კომიტეტის ახალი ხელმძღვანელობის აქტიური ქმედების შედეგები. 

658. კვარაცხელია  ბ.  კომკავშირული დოკუმენტების  გამოცვლა  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№5.‐გვ. 2. 

უნივერსიტეტის კომიტეტის მიერ კომკავშირული დოკუმენტების გამოცვლისთვის მზადება. 

659. საქართველოს კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკების) XII ყრილობა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1939.-№6.‐გვ. 1–2. 

რუსთაველის  სახელობის თეატრის  შენობაში  საქართველოს  კომუნისტური  პარტიის (ბოლშე-

ვიკების)  მეთორმეტე  ყრილობის გახსნა. მოცემულია თებერვლის დილისა და საღამოს  სხდო-

მების დღიური. 

660. მდივნიშვილი გ. კრება ორჯერ ჩაიშალა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.‐გვ. 4. 

უნივერსიტეტის  ფილოლოგიის  ფაკულტეტზე  კომკავშირის  კრებებზე  კომკავშირელთა  და 

კომორგთა გამოუცხადებლობა, რის გამოც იშლება შეხვედრები. 

661. პაპაშვილი ა. პროფორგის დაუდევრობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.‐გვ. 4. 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის პროფორგის შალვა ზურაბიშვილის დაუდევრო-

ბის ფაქტები. 

662. მომხსენებელია სტალინი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№7.‐გვ. 1. 

საბჭოთა  კავშირის დედაქალაქ  მოსკოვში  საკავშირო  კომუნისტური  პარტიის  (ბოლშევიკების) 

მეთვრამეტე ყრილობის გახსნა სტალინის მოხსენებისა და სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმა-

ტებების შესახებ. 

663. ჩხეტიანი ი. დავეხმაროთ წრეში  მეცადინეობის  მსურველთ  // ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№7.‐გვ. 1. 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  პოლიტწრეებში  პარტიის  ისტორიის შესწავლის მსურველთა 

ზრდა, ლენინის  კაბინეტში  კვალიფიციური ლექციებისა და ინდივიდუალური  კონსულტაციე-

ბის გამართვა. 

664. პაპიანი ს. კომკავშირული კრების შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№7.‐გვ. 1. 

კომკავშირული ორგანიზაციების  ხლმძღვანელთა  ამოცანა სათანადო  მომზადებით,  ხელისშემ-

შლელი გარემოებების გარეშე ჩაატარონ კრება. 

665. ჩანტლაძე  ი. დიად  მოძღვრებაზე დაუფლებისათვის  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1939.-

№7.‐გვ. 3. 

ი. ჩანტლაძის მიერ მარქსიზმ-ლენინიზმის ღრმად დაუფლების მიზნით "საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის 

მოკლე კურსის" სახელმძღვანელოზე მუშაობა. 

666. საკავშირო  კომუნისტური  პარტიის  (ბოლშევიკების)  XVIII  ყრილობა  //  ბოლშევიკური  კადრები-

სათვის.-1939.-№8.-გვ.1–2. 

მოცემულია სტალინის  სიტყვა საკ.  კ.  პ. (ბ)  XVIII  ყრილობის მოხსენებიდან;  პირველი  სხდომის 

შემუშავება  (1939  წლის  10  მარტი);  ვ. მ.  მოლოტოვის  შესავალი  სიტყვა;  ყრილობის  ხელმძღვა-

ნელი ორგანოების ჩამონათვალი და XVIII ყრილობისადმი მიძღვნილი მიტინგის თაობაზე უნი-

ვერსიტეტში. 

667. "პრავდის" მოწინავე. მსოფლიო–ისტორიული მნიშვნელობის დოკუმენტი // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1939.-№8.-გვ. 3. 

 მეთვრამეტე ყრილობაზე, სტალინის მოხსენების როგორც მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შესახებ. 

668. ამხანაგ სტალინის საანგარიშო მოხსენება: პარტიის XVIII ყრილობაზე საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური 

კომიტეტის მუშაობის შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№9–10.‐გვ. 1–10. 

სტალინის მოხსენება საბჭოთა და  კაპიტალისტური  ქვეყნების პოლიტიკურ, ეკონომიკური და 

კულტურული მდგობარეობის შესახებ. 



59 
 

669. "პრავდის" მოწინავე. წინ, კომუნიზმისაკენ! // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 1.- 

საკ. კ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის პლენუმი – ცენტრალური სარევიზიო კომისია. 

 ბოლშევიკური პარტიის მეტვრამეტე ყრილობის მნიშვნელობის შესახებ. 

670. ყრილობისადმი მიძღვნილ მიტინგზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 1. 

 თბილისის  სტალინის  სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთა, ლექტორთა და 

ადმინისტრატიულ–ტექნიკურ პერსონალთა მიტინგი მიძღვნილი მეთვრამეტე ყრილობისადმი. 

671. უკლება დ. პარიზის კომუნის აღსანიშნავად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 2. 

 სტუდენტთა, მეცნიერ-მუშაკთა და თანამშრომელთა კრება უნივერსიტეტის კლუბში მიძღვნილი 

პარიზის კომუნის 68 წლისთავისადმი. 

672. ყაველაშვილი ვ. ექსკურსია ბელადის სამშობლოში / ვ. ყაველაშვილი, დ. მაკარიძე, ა. კაჭარავა // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 2. 

 სტალინის სახლ-მუზეუმისა და ლ. ბერიას ინიციატივით მოწყობილი გამოფენის დათვალიერე-

ბით გამოწვეული სტუდენტთა შთაბეჭდილებები. 

673. სტალინური საგზური // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 1. 

 სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  პარტიული ორგანიზაციების მიერ მეთვრამეტე  ყრილობის  გა-

დაწყვეტილებების შესწავლისა და რეალიზაციის საქმეში მუშაობის გაძლიერება. 

674. მეცნიერების სტალინური გზა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 1. 

 პარტიის მეთვრამეტე  ყრილობა, როგორც  სოციალისტური  კულტურის ბრწყინვალე გამარჯვე-

ბათა ტრიუმფი. 

675. ბერაძე ს. სწავლის მაღალი ხარისხისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 1. 

 თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედპერსონალისა და სტუდენ-

ტების  ამოცანა, შეისწავლონ და  ცხოვრებაში  გაატარონ  პარტიის  XVIII  ყრილობის  გადაწყვეტი-

ლებანი. 

676. მეგრელიძე კ. ჩვენი ამოცანა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 1. 

 მეტვრამეტე  პარტყრილობის  გადაწყვეტილებებიდან  გამომდინარე ეკონომიკის  ფაკულტეტის 

ვალდებულებები. 

677. მურაჩაშვილი ა. ზუბატოველობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 2–3. 

 რუსეთში  მუშათა  მოძრაობის  ჟანდარმული  იდეოლოგიის  ხაზით  განვითარების  ცდები ზუბა-

ტოვების სახით, მე–19 საუკუნის დამლევსა და მე–20 საუკუნის დასაწყისში. 

678. კვარაცხელია ბ. სააგიტაციო მუშაობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის კომკავშირისა და პარტიული კომიტეტის აგიტატორთა თათბირი ამხანაგ სტა-

ლინის მოხსენებისა და მეთვრამეტე პარტყრილობის გადაწყვეტილებათა შესახებ. 

679. საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტი–ამხანაგ სტალინს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-

№13.-გვ. 1. 

  თბილისის  პარტიული  აქტივის  კრება,  მიძღვნილი  ბოლშევიკური  პარტიის  მეთვრამეტე ყრი-

ლობის სტალინურ გადაწყვეტილებათა განხილვისადმი. 

680. აბაკელია ბ. საქმით უპასუხოთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№13.-გვ. 1. 

 სტუდენტ ბ. აბაკელიას მხრიდან, პარტიის მეთვრამეტე ყრილობის გადაწყვეტილებათა საპასუ-

ხოდ, ვალდებულების აღება შეინარჩუნოს ფრიადოსნობა. 

681. სწავლობენ ყრილობის გადაწყვეტილებებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№13.- გვ. 1. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა, სტუდენტთა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ მუ-

შაკთა ინტერესი საკკპ(ბ) მეთვრამეტე ყრილობის გადაწყვეტილებათა შესასწავლად. 

682. ენუქიძე ი. აგიტატორთა ღირსების საქმე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№13.-გვ. 1. 

 აგიტატორ, ი. ენუქიძის მუშაობა მეთვრამეტე ყრილობის მასალების შესასწავლად. 

683. ლეკვეიშვილი ვ. ბოლშევიკური აგიტაცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№13.-გვ. 1. 
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 აგიტატორ ი. ლეკვეიშვილის მუშაობის ანგარიში. 

684. ლომსაძე ნ. ს. სოციალიზმის  ეპოქის  სახელმწიფოს შესახებ // ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№13.-გვ. 2–3. 

 სტალინური კონსტიტუციის მიხედვით სოციალისტური სახელმწიფო. 

685. ჩხეტიანი ი. კრება მაღალი აქტივობით ჩატარდა//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№15.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტში  პარტორგანიზაციის ღია  კრება, მიძღვნილი  პარტიის  მეთვრამეტე  ყრილობის 

შედეგების განხილვისთვის. 

686. კალანდარიშვილი ა. დავეუფლოთ მარქსიზმ-ლენინიზმის თეორიას // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1939.-№16.-გვ. 2. 

 ახალგაზრდების ინტერესი თეორიული  მოხსენებისადმი, თემაზე:  "სახელმწიფო და რევოლუ-

ცია". 

687. სიორიძე გ. ფაკულტეტის მოწინავე სტუდენტები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№16.-

გვ. 2. 

 აკადემიური წარმატებებით პირველ ადგილზე მყოფი უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის 

ვალდებულება, კიევის უნივერსიტეტთან შეჯიბრებისთვის. 

 

1941 წელი 

688. დიდი დღესასწაული // სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.-1941.-25 

თებერვალი.-გვ. 1. 

 საქართველო საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების ოცი წლისთავზე. 

689. ფოფხაძე ე. უნივერსიტეტის პარტიული ორგანიზაცია საბჭოთა საქართველოს ოცი წლისთავზე 

// სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 3. 

 თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული ორგანიზაციის მუშაობა საბჭოთა  ხელი-

სუფლების პერიოდში. 

690. ფარულავა ა. კომკავშირის ორგანიზაცია ოცი წლისთავზე  //  სტალინის  სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის წარმატებები საქართველოში საბჭოთა ხელისუფ-

ლების დამყარების 20 წლისთავთან დაკავშირებით. 

 

 

ეკონომიკა. ფინანსები 

1928 წელი 

691. ვ.–ლია. ი. ი. რუბინი: „ეკონომიური ვნების ისტორია“ / თარგმანი ა. დ. საყვარელიძის რედაქცი-

ით.- 1927.– გვ. 414. – ფ. 3 მ. 50 კ. // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№8.–გვ. 3.  

 ი. ი. რუბინის ნაშრომის ქართულ ენაზე თარგმანის შესახებ და მისი მნიშვნელობა. 

 

1930 წელი 

692. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა აღმასბიუროში მომხდარ უმსგავსოებათა შესახებ // 

საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.-1930.-№2.-გვ. 3.  

 აღმასრულებელი ბიუროს უყაირათო მუშაობისა და თანხის გაფლანგვის შესახებ. 

693. სახ. უნივერსიტეტის და სას. სამ. ინსტიტუტის პარტუჯრედთა გაერთიანებული კრების რე-

ზოლუცია // საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.-1930.-№2.-გვ. 3.  
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 აღმასრულებელი ბიუროს მიერ, თანხის გაფლანგვასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტისა და სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის კომუჯრედის გაერთიენებული კრების რეზო-

ლუცია. 

694. აბუსერიძე კ. სტუდენტთა შორის ეკონომიური მუშაობა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-

1930.-№6.-გვ. 3. 

 სტუდენტთათვის სტიპენდიების გაცემის კუთხით არსებული ხარვეზები და აღმასრულებელი 

ბიუროს ახლებური მიდგომა. 

695. ყიფიანი ი. სტიპენდიანტთა შორის მუშაობა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

 აღმასრულებელი ბიუროს მიერ სტიპენდიანტ სტუდენტთა ფინანსური, საყოფაცხოვრებო და 

კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. 

696. პროფსექციის გადარჩევის შედეგები // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

 პროფკომის მიერ განხორციელებული პროფსექციების გადარჩევა ფაკულტეტებზე და არჩევ-

ნების შედეგები. 

697. ვინ გაირიცხა პროფკავშირის რიგებიდან // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

 საწევრო გადასახადის გადაუხდელობის გამო საბჭოთა და სავაჭრო მუშაკთა კავშირის რიგე-

ბიდან გარიცხულთა ნუსხა. 

 

1933 წელი 

698. ჯანელიძე გრ. მარქსიზმ–ლენინიზმის დამახინჯებათა კრებული: პ. გუგუშვილი. "ეკონომიური 

ფორმაციისათვი". ტფ.: ტექნიკა და შრომა, 1933.-66 გვ.-ფასი 1-50კაპ. // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1933.-№3.-გვ. 6. 

 რეცენზია პ. გუგუშვილის ნაშროზე "ეკონომიური ფორმაციისათვს". წიგნი ანტიმარქსისტულია, 

ის წარმოადფენს მარქსიზმ–ლენინიზმის უხეშ დამახინჯებას. 

 

1934 წელი 

699. მეგრელიძე კ. მოვუსმინოთ საბჭოთა მეცნიერებს: პროფესორებს, დოცენტებს, ასპირანტებს მათი 

მუშაობის შესახებ: ლაპარაკობს პროფ. კ. მეგრელიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-5.-

გვ. 2. 

 პროფ. კ. მეგრელიძის ანგარიში სამეცნიერო მუშაობისა და სამომავლო გეგმის შესახებ. 

700. დუშუაშვილი ნ. სახუნტის პროფესორთა, სტუდენტთა ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერ-

სონალთა მთელი შემადგენლობა ფართოდ ჩაება ახალი სესხის გავრცელებაში: გამოხმაურება 

მაგნიტოგორსკელების მიმართვაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესორ ლექტორთა გაერთიანებული სახელდახელო მი-

ტინგი ახალი სესხის გამოშვების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. 

701. კალანდაძე ვ. განვდევნოთ უნ-ტის დახურულ კოოპერატივიდან მიტმასნილი ელემენტები // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 3. 

 ტფ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის "მს. კავ" შტაბის მიერ №1 მაღაზიის შემოწმების შედეგად 

აღმოჩენილი დარღვევები. 

702. ს. "უფულო" სალარო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 3. 

 ურთერთდამხმარე სალაროს არასათანადო მომსახურება სესხის გაცემის კუთხით. 

703. იმერლიშვილი ა. არც ამას ჩამოვრჩებით // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 3. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტთა აღფრთოვანება ახალი სესხის დამტკი-

ცებასთან დაკავშირებით. 

704. ვაჭარაძე ვ. ჩვენი პასუხი მაგნიტოგორსკელებს//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 3. 
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 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალ სესხზე ხელის მოწერის წარმატებით შესრუ-

ლება. 

705. ბოკერია ს. ხელი მოვაწერეთ 1245 მ. // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 3. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის მე–2 კურსის მე-16 ჯგუფში ნებაყოფლობის პრინციპის საფუძველზე 

ჩატარებული ხელის მოწერა მეორე ხუთწლედის მეორე წლის სესხზე. 

706. შულაია ა. №17 ჯგუფმა აიღო ინიციატივა /ა. შულაია, შ. ბაღდავაძე, ვ. გობეჩია // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 3. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის ჯგუფის გააქტიურება ხელის მოწერის მეორე ხუთწლედის მეორე 

წლის სესხზე. 

707. ჩილაჩავა დ. ვიბრძვით ახალ სესხის გავრცელებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№6.-გვ. 3. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ფილოსოფიის სექ-

ციის პირველი კურსის სტუდენტის ენთუზიაზმი ახალი სესხის გავრცელებასთან დაკავშირე-

ბით. 

708. პ. კ. ხელი შევუწყოთ საქონლის ბრუნვის მოწესრიგებას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.- 

№11.-გვ. 2. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმშენებლობისა და სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთათვის 

2500 მანეთის დავალიანების დარიხვის შესახებ. 

709. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა აღმასბიურო: განცხადება // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა აღმასრულებელი ბიუროს განცხადება 

ურთიერთდამხმარე სალაროების მიერ გაცემული სესხების დაფარვის ვადის გადავადებასთან 

დაკავშირებით. 

710. გეგეჭკორი ვ. ბოლშევიკურად ჩავატაროთ პროფკავშირების საგადარჩევო კამპანია // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1935.-№5.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ფაკულტეტების პროფორგანიზაციების საანგარიშო-საგადარჩევო კამპანიის ჩა-

ტარება, რომლის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს საპროფკავშირო მუშაობაში არსებული დეფექ-

ტების მხილება.  

711. ჭილაია ს. პროფორგანიზაციების მუშაობა არაა გარდაქმნილი / ს. ჭილაია, ვ. მეტრეველი // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 1. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების პროფორგანიზაციების საანგარიშო კამპანიის 

დროს დეფექტების გამოაშკარავება. 

 

1935 წელი 

712. მეტრეველი პარმენ. დამნაშავეს პასუხი უნდა მოეთხოვოს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1935.-№7.-გვ. 5. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის დახურული კოოპერატივის არადამაკმაყოფილებელი მომსახუ-

რება. 

713. მარგიანი ი. საქმის გამჭიანურებლებს უნდა მოეთხოვოს პასუხი / ი. მარგიანი, კუპრეიშვილი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 4. 

 პროფორგანიზაციის მიერ საქმისადმი ფორმალურ-ბიუროკრატიული დამოკიდებულება. 

714. 378, 400 მანეთი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№10.-გვ. 2. 

 სტუდენტთა შეკრება უნივერსიტეტში ახალი სესხის გამოშვების მნიშვნელობის გაცნობასთან 

დაკავშირებით, სადაც ერთხმად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება სტიპენდიანტებზე ერთი 
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თვის სტიპენდიის მესამედისა და პროფესორებზე ერთი თვის ხელფასის ხელის მოწერის შე-

სახებ. 

715. მენაბდე შ. უფრო მაღალ საფეხურზე ავიყვანოთ პროფ. მუშაობა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№13.-გვ. 4. 

 პროფორგანიზაციის მუშაობა და მისი როლი საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. 

716. ბახტაძე ვ. სალამი მეცნიერებისა და ტექნიკის ხელოვნებისა და ლიტერატურის მუშაკებს: რა 

პრობლემებზე ვმუშაობ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№18.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერ-მუშაკის მიერ ჩატარებული სამეცნიერო 

კვლებითი მუშაობა ეკონომიკის დარგში. 

 

1936 წელი 

717. დოლიძე ი. მოვაწესრიგოთ პროფკავშირული მეურნეობა / ი. დოლიძე, შ. ხუხუა // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 2. 

 საკავშირო პროფსაბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილების საფუძველზე უნივერსიტეტის პროფ-

კავშირული ორგანიზაციის მიერ საწევრო წიგნაკების გამოცვლა და აღმოჩენილი დარღვევები. 

718. კ. სტახანოვური წლის სახელმწიფო საშინაო სესხი // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№14.-

გვ. 4. 

 შეხვედრა უნივერსიტეტში, მეორე ხუთწლედის მეოთხე წლის საშინაო სესხის გამოშვების აღსა-

ნიშნავად. 

719. ჩიკვაიძე მ. სანიმუშოდ ჩავატაროთ ობლიგაციების გადაცვლა (კონვერსია): როგორ უნდა გა-

დაცვალოთ ობლიგაციები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№19.-გვ. 3.  

 პოლიტიკური და საფინანსო ღონისძიება – გამოშვებული ყველა სესხის ობლიგაციების მეორე 

ხუთწლედის მეოთხე წლის გამოშვების სესხის ობლიგაციებზე გადასაცვლელად.  

720. სტუდ. ქალაქელი. ჯილდო უნდა განაღდდეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის მე–4 კურსის სტუდენტის, ბენია სინაურიძისადმი ორკვირიანი 

საგზურის სანაცვლოდ, 100 მანეთის ოდენობის ფულადი ჯილდოს გაუნაღდებლობის შესახებ. 

721. ბაღდავაძე შ. წარმატებით მიმდინარეობს ობლიგაციების კონვერსია / შ. ბაღდავაძე, ვ. შელეგია // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№22.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტ–კომკავშირული და პროფესიონალური ორგა-

ნიზაციების მუშაობა საშინაო სესხისა და ადრე გამოშვებულ ობლიგაციათა კონვერსიის საქმეზე. 

722. ბუბუტეიშვილი ვ. სანიმუშოდ ჩავატაროთ პროფ–ბილეთების გამოცვლა // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№24.-გვ. 1. 

 საკავშირო პროფსაბჭოს პრეზიდიუმის ახალი დადგენილების საფუძველზე, პროფკავშირის სა-

წევრო ბილეთების აღრიცხვის, შენახვისა და გაცემის შესახებ გამოხმაურება. 

723. უბირი. "გატეხს ქვასაცა მაგარსა" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№24.-გვ. 2.  

 მოთხოვნა, სტუდენტ ფაცია გოგებაშვილის მიმართ საქმის აღძვრასთან დაკავშირებით, ერთ-

დროულად სტიპენდიისა და ხელფასის მიღების გამო. 

724. ყარაულაშვილი გ. რასაცა შევჭამთ ჩვენია: (ვალიას წერილიდან ვანოსადმი) / გ. ყარაულაშვილი, 

კ. შეროზია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№24.-გვ. 4. 

 მეგობრის რჩევები, თუ როგორ დაფარონ ზედმეტი ფულის შოვნის კვალი უნივერსიტეტის 

ბუფეტში.  

 

1937 წელი 

725. ლ–ვა პ. გარდავქმნათ ურთიერთ დამხმარე სალაროების მუშაობა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1937.-№3.-გვ. 4. 
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 უნივერსიტეტის ცალკეული ფაკულტეტების სტუდენტთა ურთიერთდამხმარე სალაროების 

თავმჯდომარეების არადამაკმაყოფილებელი მუშაობა. 

726. ზესტაფონელი. მოკლე სიგნალები: უდარდელი პროფორგი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№6.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის პროფორგის უყურადღებობა სტუდენტთა განცხადებების მიმართ, 

ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. 

727. შონია სერ. მუშაობა უნდა გარდაიქმნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 4. 

 ისტორიის ფაკულტეტზე პროფკავშირის ორგანიზაციის მიერ წიგნაკების გამოცვლასთან და-

კავშირებით სუსტი მუშაობის შესახებ. 

728. დისერტაციების დაცვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№19.-გვ. 2. 

 საჯარო სხდომა ეკონომიკის მეცნიერებათა ხარისხის მოსაპოვებელად შ. ბერიძისა და ნ. ტყე-

შელაშვილის მიერ დისერტაციის დაცვის გამო. 

729. 4 სექტემბრის "პრავდის" მოწინავე. სსრ კავშირის პროფკავშირთა X ყრილობის შესახვედრად // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№22.-გვ. 1. 

 პროფკავშირელთა მეათე ყრილობისთვის შესასრულებელი სამუშაოები. 

730. ჯიქია შ. ვ. დამნაშავემ პასუხი უნდა აგოს / შ. ვ. ჯიქია, ქრისტესაშვილი // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 4. 

 სტუდქალაქში სავაჭრო წერტებში პროდუქტზე ფასისა და წონის დამახინჯების ფაქტები. 

 

1938 წელი 

731. ცანავა იპ. პროფორგანიზაციის ანგარიში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის პროფორგანიზაციის საანგარიში საგადარჩევო კრება, განვლილი 

მუშაობის შედეგებსა და ახალი პროფბიუროს არჩევნებთან დაკავშირებით. 

732. შარაშენიძე შალვა. გავაჯანსაღოთ ურთიერთ დამხმარე სალაროების მუშაობა // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე დამხმარე სალაროების არადამაკმა-

ყოფილებელი მუშაობა. 

733. თოთაძე ვლ. რა გვიჩვენა ფაკულტეტების პროფორგების საანგარიშო–საგადარჩევო კრებებმა // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№2.-გვ. 2. 

 პროფკომების საანგარიშო საგადარჩევო კრების მიზანი – პროფორგანიზაციის მიერ ჩატარებუ-

ლი მუშაობის დეფექტების გამოაშკარავება და კონკრეტული ღონისძიებების დასახვა. 

734. დარახველიძე გრ. მავნებლური მუშაობის შესახებ / გრ. დარახველიძე, ა. ასაბაშვილი // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1938.-№4.-გვ. 4. 

 აღმასრულებელი ბიუროს ხელმძღვანელის მიერ ფინანსების გაფლანგვის შესახებ. 

735. კაველაშვილი გ. შრომის დისციპლინის განმტკიცებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1938.-№4.-გვ. 4. 

 შრომითი დისციპლინის დარღვევის მიუხედავად გაცემული თანხობრივი დანახარჯების შე-

სახებ. 

736. კახიანი ო. გავრცელდება 2100 მან. ბილეთები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის კომკავშირული ორგანიზაციის დამოკიდებულება თ–ავიაქიმიის 

მე–12 ლატარიის ბილეთების გავრცელების საქმისადმი.  

737. სიჭინავა ტერენტი. 150 ნაცვლად 281 // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის 194ა ჯგუფის მიერ, თ–ავიაქიმიის მე–12 ლატარიის ბილეთები 

წარმატებით გავრცელების შესახებ. 
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738. ბენიძე ე. სიხარულით შეიძინეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 4. 

 ქიმიის ფაკულტეტის 147 ჯგუფის სტუდენტთა მიერ თ–ავიაქიმიის მე–12 ლატარიის ბილე-

თების შეძენა. 

739. დონაძე გერ. სტიპენდიებს აგვიანებენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 4. 

 სტიპენდიების გაცემასთან დაკავშირებული პრობლემები. 

740. ასაბაშვილი ს. ხელს აწერენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№10.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის 174ა ჯგუფში, თ/ ავიაქიმის მე–12 ლატარიის ბილეთების გავრცელე-

ბის შესახებ. 

741. კასრაძე ვ. თ. ავიაქიმის 12 ლატარიის ბილეთების გავრცელება // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1938.-№10.-გვ. 4. 

 თათბირი უნივერსიტეტში თ/ავიაქიმის მე–12 ლატარიის გამოშვებასთან დაკავშირებით, ლა-

ტარიის ბილეთების ეფექტური გავრცელებისთვის. 

742. ფოფხაძე ვ. რატომ არ გვაძლევენ ობლიგაციებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№12.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტების აღშფოთება სახელმწიფო სესხისთვის ხელისმო-

წერის მიუხედავად ობლიგაციების მიუღებლობის გამო. 

743. ტიკარაძე. რას გავს ეს? / ტიკარაძე, ფოტიაშვილი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№12.-გვ. 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ერთსულოვნება ახლად გამოშვებულ 

სესხთან დაკავშირებით. 

744. ანთიძე ა. პროფორგანიზაციის არჩევნების წინ: ვემზადებით პროფორგანიზაციის ანგარიშგებისა 

და არჩევნების წარმატებით ჩატარებისათვის / ა. ანთიძე, ე. ნიჟარაძე // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1938.-№20.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტში პროფკომის ანგარიშგება და არჩევნები. 

745. მრავლდება  ახალგაზრდა  მეცნიერ  მუშაკთა  კადრები  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-

№25.-გვ. 4. 

 ილია საბას ძე მარგოშიას მიერ, მოსკოვის კრიჟანოვსკის ინსტიტუტის ასპირანტურის დამთავრების 

შემდგომ, სადისერტაციო  ნაშრომის "მარგანეცის  მრეწვლობის  განვითარება  საბჭოთა  კავშირში" 

წარდგენა დაცვისათვის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად. 

 

1939 წელი 

746. კოპალეიშვილი კ. ხელფასს უკანონოდ იღებდნენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№1.-გვ. 1. 

 სახელმწიფო  უნივერსიტეტში  ხელმძღვანელი  ორგანიზაციების  გულგრილობის  შედეგად  სა-

ხელმწიფო თანხების უმართებულოდ გაცემის შემთხვევები. 

747. ივანიშვილი რ. განვიხილეთ  ისტორიული  დადგენილება  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№1.-გვ. 1. 

 თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა, პროფესორთა და 

ტექნიკურ მუშაკთა კრება შრომის დისციპლინის მოწესრიგების, სახელმწიფო სოციალური დაზ-

ღვევის პრაქტიკის გაუმჯობესებისა და ამ საქმეში ბოროტმოქმედებებთან ბრძოლის ღონისძიე-

ბათა შესახებ. 

748. დარახველიძე გ. ერთსულოვნად გამოეხმაურნენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№8.-

გვ. 4. 

 იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტების მიერ, თ. ავიაქიმიის მე–12 ლა-

ტარიის ბილეთების შეძენის შესახებ. 

749. ფ–ი. განვამტკიცოთ შრომის დისციპლინა: საქმის "გადაბარების" გამო // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1939.-№2.-გვ. 4. 
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 დისციპლინის  მოგვარების  საქმეში უნივერსიტეტის  საკონტროლო  აპარატის "მეტაბელეების" 

მოუქნელი მუშაობა და უზუსტობები. 

750. მიქაია ა. დისერტაციის დაცვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№7.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის მეცნიერებთა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად თედორე ჭაიას მიერ დისერტა-

ციის დაცვა, თემაზე: "ზედნადები ხარჯები აბრეშუმის მრეწველობაში". 

751. დარახველიძე გ. რევიზიის შედეგად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 4.  

 უნივერსიტეტის  პროფკომის  მიერ ჩატარებული რევიზიის შედეგები და გამოვლენილი ხარ-

ვეზები. 

752. მახარაძე ხ. შემდგომი მუშაობის გაძლიერებისათვის // სტალინის სახელობის თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის პროფორგანიზაციის მუშაობა და მიმდინარე პროცესები. 

 

1941 წელი 

753. კანდელაკი ალ. უნივერსიტეტის  პროფორგანიზაცია  //  სტალინის  სახელობის  თბილისის  სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ადგილობრივი პროფკავშირული მუშაობის ანგარიში. 

 

სამართალი 

1933 წელი 

754. მახარაშვილი გ. პურის წიგნაკებით ბოროტმოქმედების წინააღმდეგ: ა. ლ. კ. კ. სახ. უნ–ტის კო-

მიტეტის დადგენილება გიორგი სურმავას და ივანე ისაკაძის მიერ ყალბი დოკუმენტებით პუ-

რის წიგნაკების მიღების შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 5. 

 უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტები, გიორგი სურმავა და ივანე ისაკაძე, მხილებულ 

იქნენ ორი ყალბი დოკუმენტის შედგენაში. 

755. ფაჩულია ს. ვინ გაფლანგა სტუდენტების ფული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 4. 

 ფიზკულტურელ სტუდენტთათვის ტანსაცმლის შესაძენად შეგროვილი თანხის გაფლანგვის შე-

სახებ. 

1934 წელი 

756. საუბარი პროკურორ დევდარიანთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 3. 

 გაზეთის თანამშრომელთა საუბარი პროკურორ ო. დევდარიანთან ანდრო ცხადაძის მკვლელო-

ბის საქმეზე. 

757. ჯოჯიშვილი გ. საამხანაგო სასამართლო სუსტია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№10.-გვ. 1. 

 აღმასრულებელ ბიუროსთან დაარსებული საამხანაგო სასამართლოს მუშაობაში არსებულ ნაკ-

ლოვანებათა შესახებ. 
 

1935 წელი 

758. გაბეჩავა ჟ. სასამართლო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№6.-გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საწარმოო საამხანაგო სასამართლოს მიერ სტუდენტ 

შურა კაჭარავასა და პ. ფაილოძის საქმის განხილვა რომლებსაც ბრალი ედებათ ბიბლიოთეკის 

წიგნების მითვისებაში. 

 

1936 წელი 

759. ამხ. სოსელია – სახელმწიფოსა და სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№2.-გვ. 4. 
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 გიორგი ქუთიას ძე სოსელიას მიერ სადოქტორო დისერტაციის დაცვა: "გ. ვ. პლეხანოვი და სა-

ერთაშორისო რევიზიონიზმის მოძღვრება სახელმწიფოზე".  

760. ბერია ლ. ს. ს. რ. კავშირის ახალი კონსტიტუცია და ამიერკავკასიის ფედერაცია // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 1-2.-‘პრავდა“, 12/VI. 

 ახალი კონსტიტუციის პროექტისა და ამიერკავკასიის ფედერაციის შექმნის შესახებ. 

761. ბერიტაშვილი ი. ყველაზე დემოკრატიული კონსტიტუცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№13.-გვ. 2. 

 პროფესორი ი. ბერიტაშვილი სსრ კავშირის კონსტიტუციის პროექტის შესახებ. 

762. ვაჩეიშვილი ალ. ახალი კონსტიტუციის პროექტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-

გვ. 2. 

 პროფესორ, ალ. ვაჩეიშვილის შეხედულება ახალ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. 

763. ხალხთა ბელადს – დიდ სტალინს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№17.-გვ. 1. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესურის თანხმობა სსრ კავშირის უზენაესი სასა-

მართლოს სამხედრო კოლეგიის მიერ გამოტანილი განაჩენის სისრულეში მოყვანასთან დაკავ-

შირებით. სტატიას ახლავს უნივერსიტეტის პროფესორებისა და დოცენტების სია. 

764. სურგულაძე ირ. სტალინის ეპოქის უდიდესი დოკუმენტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№20.-გვ. 3. 

 სტალინური კონსტიტუციის განხილვისა და დამტკიცების განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

თაობაზე. 

765. ბარამიძე ალ. ჩემი შენიშვნა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 3. 

 ავტორის სურვილი ს. ს. რ. კ. კონსტიტუციის პროექტში, შეტანილ იქნეს მუხლი, რომლის მი-

ხედვითაც უცხოელი მოქალაქენი არა მარტო თავშესაფარის უფლებით სარგებლობდნენ საქარ-

თველოში, არამედ ქვეშევრდომობის უფლებითაც. 

766. ბედნიერიძე. გრიგოლ ღონღაძეს რა უნდა სტუდ. ქალაქში? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№20.-გვ. 4. 

 ისტორიის ფაკულტეტის ყოფილი სტუდენტის, გრიგოლ ღონღაძის მიერ ქურდობის ფაქტი და 

მოთხოვნა საერთო საცხოვრებელიდან გაძევებასთან დაკავშირებით. 

767. ბუდაგ–ოღლი აბრეგ. სულითა და გულით // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 1. 

ახალი საბჭოთა კონსტიტუციის პროექტის განხილვისას, სსრ კავშირის მიერ უცხო მოქალა-

ქეთათვის თავშესაფრის უფლების მინიჭების გათვალისწინებასთან დაკავშირებით. 

768. სიხარულის გამოხატვა ახალი საბჭოთა კონსტიტუციის პროექტის განხილვით, სადაც ერთერთ 

მუხლში, ს. ს. რ. კავშირი თავშესაფარის უფლებას ანიჭებს უცხოელ მოქალაქეებს და თავის ხალ-

ხთან ერთად დიდ ყურადღებას აქცევს მათაც. 

769. ნამთალოვი შემაი. გული ვერ იტევს მოზღვავებულ სიხარულს // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№21.-გვ. 3. 

 სტალინური კონსტიტუციის პროექტში ერთ-ერთი საკითხის, საბჭოთა კავშირის ხალხთა მე-

გობრობისა და ეროვნებათა სრული თანასწორობის მუხლის წაკითხვით გამოწვეული სიხარული. 

770. ვაჩეიშვილი ალ. ახალი კონსტიტუციის პროექტი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.- გვ. 3. 

 ახალი სტალინური კონსტიტუციის პროექტის მნიშვნელობის შესახებ. 

771. ჯიბლაძე კ. შესწორებანი და დამატებანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 3. 

 სტალინური კონსტიტუციის პროექტში შესწორებანი და დამატებანი ბავშვთა აღზრდის, უზე-

ნაესი საბჭოსა და სადეპუტატო ჯგუფების შესახებ. 

772. შონია სერგო. ჩემი შესწორება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№22.-გვ. 2. 

 ავტორის მოსაზრება სტალინური კონსტიტუციის 135 მუხლის მიმართ. 
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773. კაცია კ. ამომრჩეველთა წინადადებების რეალიზაციისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№22.-გვ. 2. 

 სტალინური კონსტიტუციის პროექტის დაკანონებამდე ტფილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტში ფაკულტეტებზე ჩატარებული საბჭოების საანგარიშო კრების შედეგები. 

774. საბჭოების სრულიად-საკავშირო საგანგებო VIII ყრილობა: ამხანაგი ი. ბ. სტალინის მოხსენება 

სსრ კავშირის კონსტიტუციის პროექტის შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№25.-

გვ. 1–4. 

 მოხსენება რომელიც ეხება სსრ კავშირის კონსტიტუციის პროექტს. 

775. საბჭოების VIII საგანგებო ყრილობა: ყრილობის დღიური // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№25.-გვ. 4. 

 ყრილობის დელეგატთა გამოსვლები და შთაბეჭდილებების გაზიარება სტალინის მიერ კონ-

სტიტუციის პროექტის შესახებ მოხსენების შემდგომ. 

776. სტალინური კონსტიტუციის დროშით: დიდი აღფრთოვანებით // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№27.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა აღფრთოვანება სტალინის მოხსენების მიმართ "ს. ს. რ. კავშირის 

კონსტიტუციის პროექტთან“ დაკავშირებით.  

777. სტალინური კონსტიტუციის დროშით: ღრმად შევისწავლოთ სიბრძნე // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1936.-№27.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის კოლექტივისა და სტუდენტთა ინტერესი სტალინის კონსტიტუციის საფუძ-

ვლიანად შესწავლასთან დაკავშირებით. 

778. ს. ჭ. აღფრთოვანების მიტინგები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის კოლექტივის მონაწილეობა კონსტიტუციის საბოლოო ტექსტის განხილვასა და 

მის მიღებასთან დაკავშირებით გამართულ სახალხო ზეიმზე. 

 
1937 წელი 

779. თურნავა ს. გვმატებს ახალ ძალას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№2.-გვ. 3. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის პოლიტსკოლაში (ხელმძღვანელი ი. მირცხულავა) სტალინური 

კონსტიტუციის დამუშავება. 

780. განაჩენი: საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის სახელით სსრ კავშირის უზენაეს 

სასამართლოს სამხედრო კოლეგია: (სასამართლოს ღია სხდომაზე, ქალაქ მოსკოვში) // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1937.-№5.-გვ. 1–2. 

 არჩეული უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის წევრების მიერ ანტისაბჭოთა საქმეზე 

ბრალდებულ პირთა საქმის განხილვა, ასევე იმ პირთაც რომელთაც მიესაჯათ დახვრეტა. 

781. ერთსულოვანი გამოხმაურება: ხალხის მოღალატეებმა და გამყიდველებმა საკადრისი სასჯელი 

მიიღეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№5.-გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართული მიტინგი, ანტისაბჭოთა ტროცკისტული 

ცენტრის საქმეზე, სსრ კავშირის უზენაეს სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის განაჩენის შესახებ. 

782. ნანეიშვილი გ. სრული კმაყოფილებით ვესალმებით: ხალხის მოღალატეებმა და გამყიდველებმა 

საკადრისი სასჯელი მიიღეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№5.-გვ. 2. 

 პროფესორ გ. ნანეიშვილის მოსაზრება დამნაშავეთა მიმართ გამოტანილი განაჩენის შესახებ. 

783. წერეთელი სავ. ხალხის მოთხოვნა სისრულეშია მოყვანილი: ხალხის მოღალატეებმა და გამ-

ყიდველებმა საკადრისი სასჯელი მიიღეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№5.-გვ. 2. 

 ავტორის მოსაზრება ქვეყნის მოღალატეთა მიმართ განაჩენის სისრულეში მოყვანასთან და-

კავშირებით. 
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784. ზაქარაშვილი გ. საბრალდებულო სკამზე ყველა მოღალატე: ხალხის მოღალატეებმა და გამ-

ყიდველებმა საკადრისი სასჯელი მიიღეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№5.-გვ. 2. 

 ტროცკისტული ცენტრის მონაწილეთა სამართლიანად დასჯა საბჭოთა კავშირის უზენაესი 

სასამართლოს განაჩენით. 

785. ამხანაგ სტალინს! // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№8.-გვ. 1. 

 სრულიად საქართველოს საბჭოთა საგანგებო მერვე ყრილობა, რომელიც შეიკრიბა ახალი კონს-

ტიტუციის განსახილველად და მისაღებად. სტატიაში აღნიშნულია მისი მნიშვნელობის შესახებ 

საქართველოსთვის. 

786. სსრ კავშირის უზენაეს სასამართლოში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№17.-გვ. 2. 

 სსრ კავშირის უზენაესი სასამართლოს სპეციალური საკრებულოს მიერ, დამნაშავეთათვის სამ-

ხედრო მოვალეობების დარღვევისა და სამშობლოს ღალატის გამო, სისხლის სამართლის უმაღ-

ლესი სასჯელის - დახვრეტის განაჩენის გამოტანის თაობაზე. 

787. სიკვდილი მოღალატეებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№17.-გვ. 2. 

 მიტინგი უნივერსიტეტში, სადაც მოსმენილ იქნა ცნობა უზენაეს სასამართლოს სპეციალური 

საკრებულოს 11 ივნისის განაჩენის სისრულეში მოყვანის (დახვრეტის) შესახებ. 

788. ჩვენი პასუხი ფაშისტ ქოფაკებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№17.-გვ. 2. 

 ცნობა უზენაეს სასამართლოს სპეციალური საკრებულოს 11 ივნისის განაჩენის სისრულეში მოყ-

ვანასთან დაკავშირებით. 

789. საქ. სს რესპუბლიკის უზენაეს სასამართლოში//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№19.-გვ. 2. 

 საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართოს მიერ, ბრალდე-

ბულთა მიმართ (ბ. მდივანი, მ. ტოროშელიძე, მ. ოკუჯავა, გ. ყურულოვა, ს. ჩიხლაძე, გ. ელიავა, 

ნ. ქარცივაძე) სამშობლოს ღალატის მუხლით, დახვრეტის განაჩენის გადაწყვეტილების მიღება. 

790. სიკვდილი ხალხის მოსისხლე მტრებს, სამშობოს მოღალატეებს // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1937.-№19.-გვ. 2 

 უნივერსიტეტში გამართული მიტინგი, სადაც სსრ განათლების სახალხო კომისარის ამხანაგ 

ჭკუასელის მიერ გაცხადებულ იქნა ცნობა, სამშობლოს მოღალატეებისადმი (ბ. მდივანი, მ. ტო-

როშელიძე, მ. ოკუჯავა, გ. ყურულოვა, ს. ჩიხლაძე, გ. ელიავა, ნ. ქარცივაძე) დახვრეტის შესახებ. 

791. ხალხის განაჩენი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№22.-გვ. 1. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში მიტინგი, მიძღვნილი აჭარის კონტრრევო-

ლუციონურ სააჯანყებო მავნებლური ორგანიზაციის წევრთა მიმართ, უზენაეს სასმართლოს 

მიერ გამოტანილი განაჩენის გასაცნობად. 

792. კეცხოველი ნიკო. სიკვდილი ცოფიან ქოფაკებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№22.-გვ. 1. 

 საბჭოთა აჭარელთა მოსაზრება სამშობლოს მოღალატეთა მიმართ. 

793. ჩარკვიანი ივ. სასამართლომ მასების სურვილი დააკმაყოფილა // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№22.-გვ. 1. 

ივ. ჩარკვიანის მოსაზრება სასამართლოს გადაწყვეტილების მიმართ. 

794. სსრ კავშირის ახალი კონსტიტუციის მნიშვნელობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№27.-გვ. 3. 

 ახალი კონსტიტუციის მნიშვნელობის შესახებ. 

795. გიორგობიანი ემ. მიტინგი სახელმწიფო უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№27.-გვ. 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საინფორმაციო ხასიათის მიტინგი, სადაც გაცხადდა 

შინსახკომის მიერ აღმოჩენილ ჯაშუშთა შესახებ. 
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1938 წელი 

796. სიკვდილი ხალხის მტრებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№5.-გვ. 4. 

ინფორმაცია სსრ კავშირის შინსახკომის ორგანოების მიერ აღმოჩენილ შეთქმულთა ჯგუფის 

მოქმედების შესახებ, "მემარჯვენე ტროცკისტული ბლოკის" სახელწოდებით. 

797. აბულაძე იუსტინე. გავანადგუროთ მოღალატენი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№6.-გვ. 2. 

სამშობლოს მოღალატეთა შესახებ. 

798. ლომსაძე ნ. დახვრეტა ბანდიტებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№6.-გვ. 2. 

 მემარჯვენე–ტროცკისტების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდების შესახებ. 

799. ნათაძე გ. აღიგავონ პირისაგან მიწისა ფაშიზმის პირსისხლიანი აგენტები // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1938.-№6.-გვ. 2. 

 ანტისაბჭოთა“ მემარჯვენე–ტროცკისტული ბლოკის“ წინააღმდეგ ბრძოლა. 

800. „პრავდის“ მოწინავე. მემარჯვენე – ტროცკისტები ბანდიტები ომის გამჩაღებლები // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1938.-№6.-გვ. 2. 

საუბარი მოღალატეთა მავლებლურ ქმედებებზე, უცხოელ ჯაშუშებთან კავშირზე. 

801. მივესალმებით სასამართლოს განაჩენს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№7.-გვ. 1. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესურის გამოხმაურება სსრ კავშირის უმაღლესი სასამართ-

ლოს სამხედრო კოლეგიის მიერ, ანტისაბჭოთა "მემარჯვენე ტროცკისტული ბლოკის" საქმეზე 

გამოტანილ განაჩენზე. 

802. ღირსეული განაჩენი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№7.-გვ. 1. 

უნივერსიტეტში შედგა პროფესორების, პედაგოგების, ტექნიკური პერსონალისა და სტუდენტ-

თა მიტინგი „მემარჯვენე ტროცკისტული ბლოკის" საქმეზე გამოტანილი განაჩენის გამო. 

803. ანტისაბჭოთა "მემარჯვენე–ტროცკისტული ბლოკის" პროცესი: განაჩენი // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1938.-№7.-გვ. 2–3. 

განაჩენი ანტისაბჭოთა "მემარჯვენე–ტროცკისტული ბლოკის" წინააღმდეგ. 

804. ორი წლის წინად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№26.-გვ. 1. 

 სტალინური კონსტიტუციის ორი წლისთავი. 

805. სსრ  კავშირის  ახალი  კონსტიტუციის  მნიშვნელობა  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-

№26.-გვ. 1.-(ამხანაგ  სტალინის  მოხსენებიდან  საბჭოების  სრულიად  საკავშირო  საგანგებო  მე–8 

ყრილობაზე. 1936 წ. 25 დეკემბერს). 

საბჭოთა კავშირის ახალი სოციალისტური კონსტიტუცია, აგებული სოციალისტური დემოკრა-

ტიზმის საფუძვლებზე. 

806. მამულაშვილი ი. სოციალიზმის ქვეყნის სტალინური კონსტიტუცია // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1938.-№26.-გვ. 2. 

 საბჭოთა კონსტიტუციის დაარსების დღე, როგორც უდიდესი მნიშვნელობის მოვლენა. 

807. ბოლქვაძე ი. უდიდესი ისტორიული დღე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№26.-გვ. 2. 

1936 წლის 5 დეკემბერი საბჭოთა კონსტიტუციის დაარსების დღე. 

808. კახიანი ო. დაუვიწყარი თარიღი / ო. კახიანი, იპ. ცანავა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-

№26.-გვ. 2. 

სტალინური კონსტიტუციის ორი წელი. 

1939 წელი 

809. მომჩივანი. საამხანაგო სასამართლო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№1.-გვ. 3. 

უნივერსიტეტის სტუდენტების საჩივარი საამხანაგო სასამართლოს უუნარობის მიმართ. 
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სამხედრო  საქმე 

1928 წელი 

810. გედევანიშვილი ა. რამოდენიმე სიტყვა ჩვენი უნივერსიტეტის გასამხედროების შესახებ // პრო-

ლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№9.-გვ. 3. 

 უმაღლეს სასწავლებელში სამხედრო საქმის შესწავლა. 

811. საუბარი ამხ. ა. გედევანიშვილთან // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№13-14.-გვ. 1–2.  

 ა. გედევანიშვილის განცხადება ა/კ სამხედრო სკოლასთან ლაშქრობის შესახებ.  

812. დ. ხ-ძე (სტუდენტი დავით ხანთაძე). შთაბეჭდილება ლაშქრობიდან // პროლეტარულ სტუ-

დენტთა ხმა.-1928.-№13–14.-გვ. 5. 

 სტუდენტის შთაბეჭდილება სამხედრო ლაშქრობის გამო. 

813. ლომჯარია ნიკო. სტუდენტთა სამხედრო ლაშქრობა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–

№13–14.-გვ. 5.  

 სამხედრო ლაშქრობის დანიშნულება. 

 

1933 წელი 

814. გედევანიშვილი ნ. ოქტომბრის მონაპოვართა დაცვის საქმეს მოუმზადოთ მარალკვალიფიციუ-

რი მებრძოლები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№2.-გვ. 1. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საარტელერიო და ქვეითი ჯარის მომზადების შემო-

ღებულის შესახებ.  

815. გედევანიშვილი ნ. კიდევ სამხედრო მზადების შესახებ//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-

№3.-გვ. 2.  

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთში გამოქვეყნებული სტატია უნივერსიტეტში 

შემოღებული ჯარის გარეშე უმაღლესი სამხედრო მომზადების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ.  

816.  ჩიხლაძე დ. ჯარის გარეშე უმაღლესი სამხედრო მზადება უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემოღებული ჯარის გარეშე უმაღლესი სამხედრო 

მზადება ორი განხრით: საფეხოსნო და საარტილერიო. 

817. სიგუა სტ. ფ. რა მოგვცა ათდღიურმა შეკრებამ//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 2. 

 სტუდენტთათვის სამხედრო საქმის შესწავლა. 

818. კალანდარიშვილი შ. აღფრთოვანებით ვეგებებით გადაწყვეტილებას უნივერსიტეტის სახელო-

ბის თვითმფრინავის აგების შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის სახელობის თვითმფრინავის აგებისთვის სხვადასხვა ვალდებულებათა შე-

სახებ. 

819. მინდაძე ს. ვაგებთ თვითმფრინავს „ტფილისის უნივერსიტეტი“ // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1933.-№6.-გვ. 1. 

 გამოწვევები თვითმფრინავის მშენებლობის ფონდის შესავსებად. 

 

1934 წელი 

820. ტატიშვილი. საბჭ. კავშირის თავდაცვის განმტკიცებისათვი: თავდაცვა–ავიაქიმიის ცენტრ. საბ-

ჭოს, ტფ. სახ. უნივერსიტეტის პარტიულ კომიტეტს, საქ. ა. ლ. კ. კ. ცენტრალურ კომიტეტს, 

"ახალგაზრდა კომუნისტის" რედაქციას / ტატიშვილი, ვაჭარაძე, ფრუიძე // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 4. 
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 ტფილისის სახ. უნივერსიტეტის თავდაცვა–ავიაქიმიის ორგანიზაციის მხარდაჭერა ვოროშილო-

ვის სახელობის ესტაფეტისადმი და რაიკომის მითითებათა გატარების საფუძველზე მიღწევების 

ჩამონათვალი. 

821. გედევანიშვილი ნ. გ. რა უნდა ახსოვდეს ბანაკად გამსვლელს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1934.-№10.-გვ. 2. 

 ზამთრის პერიოდის სამხედრო მომზადებისთვის ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა მზადება ბანაკად გასასვლელად. 

822. კიწმარიშვილი. წითელი ყაზარმის ენტუზიასტები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№15.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ სამხედრო პოლიტიკურ მომზადებაში მი-

ღებული საუკეთესო შეფასების შესახებ. 

823. ოკუჯავა ი. რას მივაღწიეთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 4. 

 გასამხედროებული ჯგუფების სტუდენტთა საბანაკო შეკრების საუკეთესო მაჩვენებლით ჩა-

ტარება და უმცროს მეთაურთა ხარისხის მინიჭება. 

 

1935 წელი 

824. გედევანიშვილი ნ. სახელოვანი წითელი არმიის 17 წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1935.-№3.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამხედრო საქმის შესწავლის სათანადო დონეზე და-

ყენება და უნივერსიტეტის მთელი პირადი შემადგენლობის ჩაბმა თავდაცვის საკითხების ასათ-

ვისებლად. 

825. გედვანიშვილი ნ. მხედრული სალამი პირველ მაისს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№9.-გვ. 4. 

წითელ არმიაში გაწვეულთა ფიცი პირველი მაისისთვის და სამხედრო საქმის შესწავლის 

გაძლიერება უნივერსიტეტში. 

 

1936 წელი 

826. გედევანიშვილი ნ. წითელარმიის ქართულ ნაწილების 15 წლის თავისათვის / ნ. გედევანიშ-

ვილი, მ. გ. // ბოლშევიკური კასრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 4. 

 წითელი არმიის ქართული ნაწილების არსებობის 15 წელი. 

827. ტატიშვილი გ. გარდავქმნათ თ–ავიაქიმიის მუშაობა / გ. ტატიშვილი, ა. ჭეიშვილი // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის თავდაცვა ავიაქიმიის საბჭოს გაწეული მუშაობის შედეგები. 

828. კ. უნივერსიტეტი მოამზადებს მფრინავებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№28.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა გამოხმაურება მოწოდების „მივცეთ ქვეყანას 150 მფრინავი“ მიმართ და მზაობა 

საფრენოსნო საქმის შესასწავლად. 

829. ძიძიგური ჟუჟუნა. უდიდესი სიხარული გამოიწვია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№28.-გვ. 4. 

 პარაშუტისტი ქალის ინტერესი საფრენოსნო საქმის შესწავლასთან დაკავშირებთ. 

 

1937 წელი 

830. ბიქველიძე ნ. ვიწვევთ სოც.– შეჯიბრებაში / ნ. ბიქველიძე, ა. ვაჩეიშვილი, ვ. ქობერიძე // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1937.-№3.-გვ. 4. 
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 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკუტეტის პირველი კურსის სტუდენტი 

ქალების მიერ ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის მიზნით ნორმატივების ჩაბარება და ახალი ვალ-

დებულების აღება. 

831. შილაკაძე. ღირსნი არიან ჯილდოსი / შილაკაძე, შველიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№10.-გვ. 6. 

 უმაღლეს სკოლებში რაიონული შეჯიბრისთვის თავდაცვა ავიოქიმიის კუთხით, სტუდენტების 

მიერ ექსტრემალური პირობების შემთხვევისთვის პრაქტიკული კურსის გავლა. 

832. დამსწრე. ფრიადები დაუმსახურებლად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№16.-გვ. 2. 

 იურიდიული ფაკულტეტის პირველი კურსის სამხედრო ხელმძღვანელის, ნ. ვაშაკიძის მიერ 

უპასუხისმგებლო ქმედება სტუდენტთა შეფასებისას. 

833. წვერიკმაზაშვილი დ. ბოლშევიკური ხელმძღვანელობა თავდაცვა ავიაქიმს // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 4. 

 თსუს თავდაცვა ავიოქიმის საბჭოს მიერ, არჩევნებისთვის მოსამზადებელი სამუშაოს ჩატარება. 

834. ლ. გ–ძე. ჩვენი შევარდნები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 3. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სწავლისაგან მოუწყვეტილად სტუდენტთა მივ-

ლინება ბერიას სახელობის აეროკლუბთან არსებულ საპილოტო სკოლაში, რომელთაც წარმა-

ტებით ჩააბარეს გამოცდები და მიიღეს საბჭოთა პილოტის სახელწოდება. 

 

1938 წელი 

835. მ. გ. წითელი არმიისა და სამხედრო-საზღვაო ფლოტის XX წლისთავის შესახვედრად // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1938.-№3.-გვ. 3. 

ფლოტის წლისთავის აღსანიშნავად უნივერსიტეტში ჩასატარებელი ღონისძიებები. 

836. ორი დღესასწაული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№5.-გვ. 1. 

 წითელი არმიისა და სამხედრო საზღვაო ფლოტის დაარსებიდან 20 და საქართველოში საბჭოთა 

ხელისუფლების დამყარებიდან 17 წლისთავი. 

837. ვოროშილოვი კ. ე. ცარიცინი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№5.-გვ. 2–3. ამოღებულია 

კ. ე. ვოროშილოვის სტატიიდან „სტალინი და წითელი არმია“. 

 სტალინის მუშაობა ცარიცინის ფრონტზე და მისი მეთაურობით რევოლუციური სამხედრო 

საბჭოსა და რეგულარული არმიის შექმნა. 

838. მოსკოვი-შორეული აღმოსავლეთი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№20.-გვ. 1. 

 მფრინავების: ვ. გრიზოდუბოვას, პ. ოსიპენკოსა და მ. რასკოვას მიერ თვითმფრინავ "როდი-

ნათი" ფრენა შორეულ აღმოსავლეთში. 

839. ფარქოსაძე ვ. ბედნიერი ვარ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№23.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის  პირველი  კურსის  სტუდენტის სურვილი, ისწავ-

ლოს თვითმფრინავის მართვა. 

840. კოჭლამაზაშვილი გოგი. მეც  მინდა  ჩავდგე  გმირების  რიგებში  //  ბოლშევიკური  კადრები-

სათვის.-1938.-№23.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტის სურვილი გახდეს საფრენოსნო საქმის 

მცოდნე.  

1939 წელი 

841. 21 წლისთავის აღსანიშნავად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№5.‐გვ. 4. 

 სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  პარტიული  და  კომკავშირული  ორგანიზაციების,  სპორტსაზო-

გადოება  "მეცნიერებისა" და თავდაცვა  ავიაქიმიის  მზადება  წითელი  არმიისა და ფლოტის  21 

წლისთავის აღსანიშნავად. 
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842. მუშურ‐გლეხური  წითელი  არმიის  მთავარ  სამხედრო საბჭოში  //  ბოლშევიკური  კადრებისათ-

ვის.-1939.-№6.‐გვ. 1. 

 მთავარი სამხედრო საბჭოს წევრის, ი. ბ. სტალინის მიერ სამხედრო ფიცის მიღების შესახებ. 

843. ვოროშილოვი კ. წერილი რედაქციისადმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.‐გვ. 1. 

 სსრ  კავშირის თავდაცვის  სახალხო  კომისრის,  საბჭოთა  კავშირის  მარშალის  კ.  ვოროშილოვის 

მადლობის წერილი  იმ პირთა და დაწესებულებათა მიმართ, რომლებმაც მიულოცეს წითელი 

არმიისა და სამხედრო-საზღვაო ფლოტის 21 წლისთავი. 

844. უკლება დ. სამხედრო ტექნიკურ მეცადინეობაზე / დ. უკლება, შ. ჯანიბეგაშვილი // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1939.-№7.-გვ. 4. 

 თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ წითელი არმიისა და სამ-

ხედრო საზღვაო ფლოტის 21-ე წლისთავის აღსანიშნავად სამხედრო ტაქტიკური მეცადინეობის 

გამართვა. 

845. ნიკოლეიშვილი ს. მებრძოლი პარაშუტისტები//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№7.-გვ. 4. 

 სოღანლუღის რაიონში მოწყობილ სტუდენტთა სამხედრო ტაქტიკურ მეცადინეობაზე საბრძო-

ლო მზადყოფნის დემონსტრირება. 

846. ღუდუშაური ლ. დავეუფლოთ  ხელჩართულ  ბრძოლის  ტექნიკას  //  ბოლშევიკური  კადრები-

სათვის.-1939.-№7.-გვ. 4. 

 ახალგაზრდების სურვილი ყუმბარის შორს ზუსტად ტყორცნის შესწავლასთან ერთად დაეუფ-

ლონ ბრძოლის ტექნიკას ფარიკაობას, კრივს და სხვა. 

847. უკლება დ. ახალი ვალდებულება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 1 

 გეოგრაფია–გეოლოგიის  ფაკულტეტის  თავდაცვა  ავიაქიმის  ორგანიზაციის მიერ საუკეთესო 

მფრინავების მოამზადება. 

განათლება 

1927 წელი 

848. ე–ნზე. ტფილისის სახ. უნივ. ოქტომბრის 10 წლის თავზე // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-

1927.-№7.-გვ. 3. 

 სტატისტიკური მონაცემები 1919 წლიდან 1926 წლამდე სამეცნიერო პერსონალისა და მსმე-

ნელთა რაოდენობის შესახებ. 

849. მეგრელიშვილი გ. სახ. უნივერ. პროფსექციათა აღმას–ბიუროს შესახებ // პროლეტარულ სტუ-

დენტთა ხმა.-1927.-№1.-გვ. 3-4. 

 აღმასრულებელი ბიუროს კულტურულ–საგანმანათლებლო მუშაობა. 

850. ნუცუბიძე აპ. სახ. უნივ. ა. ლ. კ. კ. წევრთა და კანდიდატთა აკადემიური წარმატების გამორკვე-

ვის შედეგები // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1927.-№1.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალკკ წევრთა და კანდიდატთა აკადემიური წარმატების გამოკვლევა. 

 

1928 წელი 

851. ხვიჩია გ. პროფსექციათა აღმასბიუროს ერთი წლის მუშაობა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–

1928.–№8.–გვ.1–2. 

 პროფესიულ სექციათა აღმასრულებელი ბიუროს ერთი წლის განმავლობაში შესრულებული 

მუშაობის შესახებ. 

852. ჭაზიაძე შედან. სტატისტიკური განხრის შესახებ //პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№8.-

გვ. 2. 

 სტუდენტთა ჩარიცხვის შემცირების, სწავლებისა და სახადასხვა ხელისშემშლელი მიზეზების 

შესახებ. 
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853. აპ. ნ–ძე. ახალი წელი და სტუდენტობა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№8.–გვ. 1. 

 სტუდენტთა მიერ ახალი გეგმებისა და შესრულებული სამუშაოს შესახებ. 

854. კიკაბიძე ს. დისციპლინის საკითხი უნივერსიტეტში //პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.- 

№8.-გვ. 2. 

 უდისციპლინობის ფაქტები უნივერსიეტში. 

855. ნუცუბიძე აპ. როგორ დასრულდა წლევანდელი საზაფხულო პრქტიკა: (სოც-ეკონომიკის ფა-

კულტეტზე) // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№8.–გვ. 3. 

 დაუგეგმავი პრაქტიკის გამო, პრაქტიკანტი სტუდენტების მოუმზადებლობა და არამიზნობ-

რივად დახარჯული დრო. 

856. გ. და ძ. იურიდიული სამეცნიერო წრის მუშაობის შესახებ // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–

1928.–№8.–გვ. 2–3. 

 უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო წრის აქტიური მუშაობა.  

857. გოგებაშვილი ა. სტუდენტთა „ტეხნიკური სექციის“ შესახებ // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–

1928.–№8.–გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის არსებული „ტეხნიკური სექცია“, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სტუდენტო-

ბის პრაქტიკულად მომზადებას ტექნიკურ დარგში. 

858. ხანთაძე დავით. შთაბეჭდილებანი საზაფხულო პრაქტიკიდან // პროლეტარულ სტუდენტთა 

ხმა.–1928.–№8.–გვ. 4. 

 რუსეთში გატარებულ საზაფხულო პრაქტიკისა და რუსული ენის უცოდინრობის შესახებ. 

859. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№8.– გვ. 4. 

 პოლიტექნიკურ ფაკულტეტთან არსებული ტექნიკური სამეცნიერო წრის მიერ რადიო ტექნი-
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 სტუდენტთა აღმასრულებელი ბიუროს მუშაობა და გასული წლების (1927-28 წ.წ.) პედაგოგთა, 

სტუდენტთა და სასწავლო პოცესის გარდაქმნის შესახებ. 

891. აკ. კომისიის მუშაობა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 3. 

 აკადემიური კომისიის მიერ ფაკულტეტების სასწავლო გეგმებისა და პროგრამების შესწავლა და 

რეფორმების განხორციელება. 

892. ი. ქ. სამკურნალო ფაკულტეტის მომავალი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 
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 სამკურნალო ფაკულტეტის რეორგანიზაცია და ახალი სასწავლო გეგმის შემუშავება. 

893. ახალგაზრდა მუშა. საჭიროა ყურადღება // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

 სამეურნეო დაწესებულებებში სტუდენტთა „კონტრაქტაციის“ საკითხის მოწესრიგება. 

894. თუ არ ამირჩევთ პროფესორად მშვიდობით! // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტში პროფესორთა არჩევნები და პედაგოგთა მხრიდან არჩევნების გაჭიანურება. 

895. საყურადღებო შენიშვნები // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

 დარღვევები სტუდენტთა „კონტრაქტაციის“ კუთხით საწარმოო დაწესებულებებში. 
 

1933 წელი 

896. საქ. კ. პ. (ბ) სახუნტის პარტკომის პლენუმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 1. 

 რექტორის, ლევ. აღნიაშვილის მოხსენება უნივერსიტეტის პარტკომის პლენუმზე, გასული 

სასწავლო წლის შედეგებისა და მიმდინარე სასწავლო წლის ამოცანების შესახებ. 

897. გობეჩია მ. ყურადღების ცენტრში – ბრძოლა სწავლების ხარისხისათვის, მარქს–ენგელს–ლენინ–

სტალინის მოძღვრების დაუფლებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 1. 

 ქვეყანის აღმშენებლობის კუთხით, უნივერსიტეტის ვალდებულება მეცნიერული ცოდნით 

შეიარაღებული კადრის მომზადება. 

898. ორაგველიძე კ. მედგრად იბრძოლეთ მაღალკვალიფიციური კადრების შექმნისათვის // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 1. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბრძოლა უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების და 

სამეცნიერო მუშაკების მომზადებისთვის. 

899. მუსხელიშვილი ნ. ფიზიკო–მათემატიკური მუშაობის პერსპექტივები // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.–1933.–№1.–გვ. 2. 

 ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე, ნ. მუსხელიშვილის მოსაზრებით, შესაფერისი ლაბორა-

ტორიისა და პედაგოგიური კადრების სიმცირის პრობლემის მოგვარება და მოთხოვნა, და-

არსდეს ასტრონომიული და გეოფიზიკური განყოფილებები. 

900. ჭკუასელი კ. მზად შევხვდით ახალ საწავლო წელს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№1.-

გვ. 2.  

 ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტის მზადყოფნა ახალი სასწავლო წლისთვის გადა-

მუშავებული და დაზუსტებული სასწავლო-სამუშაო გეგმით. 

901. კეცხოველი ნ. საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი 1933–34 წლისათვის // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.–1933.–№1.–გვ. 2. 

 საპასუხისმგებლო დავალება საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტს 1933–34 წლისთვის. 

902. სურგულაძე ი. უზრუნველყოთ უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრების მომზადება // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 2. 

 სამზადისი მიმდინარე სამოსწავლო წლისთვის, სტაბილური სასწავლო გეგმით და კვალიფი-

ციური პედაგოგიური პერსონალით უზრუნველყოფა. 

903. ჯანელიძე გრ. ეკონომიკის ფაკულტეტი მომზადებული შეხვდა სასწავლო წელს // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.–1933.–№1.–გვ. 2.  

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის მიერ, სტაბილური სასწავ-

ლო გეგმით, სამეცნიერო მუშაკების, პედაგოგებისა და უმაღლესი კვალიფიციური სპეციალის-

ტების მომზადება. 

904. ვ. ს–ე. გარდავქმნათ სამეცნიერო წრეების მუშაობა//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№1.-

გვ. 2. 

 ტფილისის უნივერსიტეტში არსებული სამეცნიერო წრის მიერ (ლიტერატურულის, ფილოსო-

ფიის, ენათმეცნიერების, საისტორიო, მათემატიკის) მომზადებული სამეცნიერო აკადემიური ხა-

სიათის საჯარო მოხსენებები. 
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905. გასული სამოსწავლო წლის შედეგები და მიმდინარე სამოსწავლო წლის ამოცანები: უნივერსი-

ტეტის რექტორის პროფ. ლ. აღნიაშვილის მოხსენება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–

№1.–გვ. 3. 

 რექტორის, ლ. აღნიაშვილის მოხსენების სრული ტექსტი. 

906. ბურჭულაძე ერმ. ასპირანტურის მუშაობის მაღალი ხარისხისათვის // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.–1933.–№1.–გვ. 3. 

 უნივერსიტეტში ასპირანტურის მუშაობის წარმატებები და პრობლემები. 

907. სურგულაძე ირ. ბოლშევიკურ კადრებს მოუმზადებთ საბჭოებს – პროლეტარიატის დიქტატუ-

რის ორგანოებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1933.–№2.–გვ. 2. 

 ახალი სასწავლო გეგმა, რომლის საფუძველზეც მიმდინარეობს ფაკულტეტების საქმიანობა. 

908. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული კომიტეტის პლენუმი: კამათი ამხ. ლ. აღ-

ნიაშვილის მოხსენების გარშემო; ამხ. ლ. აღნიაშვილის საბოლოო სიტყვა // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.–1933.–№2.–გვ. 4. 

 ლ. აღნიაშვილის მოხსენება საუნივერსიტეტო ცხოვრების შესახებ. 

909. გიორგობიანი გ. კომკავშირი აკადემიური და საზოგადოებრივ მუშაობის ფრონტზე // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.–1933.–№2.–გვ. 3. 

 სასწავლო პროცესისა და დისციპლინის გაუმჯობესების შესახებ უნივერსიტეტში. 

910. ჩვენი სამი ძირითადი ამოცანა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.- №3.- გვ. 1. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისთვის დაკისრებული ამოცანა დისციპლინის 

გაუმჯობესება, მუშაობა სასწავლო გეგმების შესრულებისთვის და ბრძოლა იდეოლოგიურ 

ფრონტზე. 

911. ჭკუასელი. კ. სასწავლო დისციპლინას მეტი ყურადღება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.-№3.-გვ. 1. 

უმაღლესი სასწავლებლების ბრძოლა დისციპლინის განმტკიცებისთვის და ამ კუთხით პე-

დაგოგის, როგორც ძირითადი ფიგურის როლი. 

912. ულმობელი ბრძოლა მეცადინეობის გაცდენასთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-

გვ. 1. 

 სტუდენტების მიერ გაცდენილი საათებისა და პროფესორ-ლექტორთა მიერ სასწავლო გეგმების 

შესახებ მონაცემთა ცხრილი. 

913. შეჯიბრების მაჩვენებლები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 3.-უმაღლეს სასწავ-

ლებლების, უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებლებისა და ტექნიკუმების მეორე საკავშირო სოცია-

ლისტური შეჯიბრების კომიტეტი. 

 სწავლების მეთოდების გაუმჯობესება და სტუდენტობის დამოუკიდებელი მუშაობის ორგა-

ნიზება, საწარმოო პრაქტიკა, კულტურა და ყოფაცხოვრება, საზოგადოებრივ–პოლიტიკური 

მუშაობის გაშლა-სასწავლებლებისთვის ძირითადი ვალდებულებები საკავშირო სოციალისტუ-

რი შეჯიბრებისთვის. 

914. საქ. ა. ლ. კ. კ. ტფ. სახ. უნივერსიტეტის კომიტეტის პლენუმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.-№3.-გვ. 3. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, ლ. აღნიაშვილის მოხსენება უნივერსი-

ტეტის სასწავლო–საწარმოო გეგმების შესრულებისთვის. 

915. პლენუმის მისალმებები: საქ. კ. პ. (ბ) ა. კ. სამხარეო კომიტეტის და საქ. კ. პ. (ბ) ცეკას მდივანს ამხ. 

ლ. ბერიას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის წარმატებანი სტუდენტთა აკადემიური სწავლების ფრონტზე. 

916.  სახელოვნად ჩავატაროთ უმაღლესი სასწავლებლებისა და ტეხნიკუმების მეორე შეჯიბრება // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 4. 
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მთავრობის დადგენილების საფუძველზე უმაღლესი სკოლებისა და ტექნიკუმების მიერ განვ-

ლილ წელს გაწეული მუშაობის შესახებ. ("კომსომლ პრავდა"). 

917. შეჯიბრებაში მონაწილეობის წესები და პირობები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-

გვ. 4. 

სოციალისტურ შეჯიბრებაში მონაწილე დაწესებულებებისთვის წესები და პირობები. 

918. შ. კ–ლი. კიდევ უფრო ფართოდ გავშლით მარქსისტულ–ლენინურ სწავლებას: უნივერსიტეტის 

პარტორგანიზაციის დაჯილდოვება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 5. 

საკ. კ. პ.(ბ) კავკასიის სამხარეო კომიტეტის მდივნის ლ. ბერიას მიმართვა, პარტ–სწავლების 

უფრო მაღალ საფეხურზე აყვანისა და პოლიტგანყოფილების ქსელში პარტიის წევრთა 100 

პროცენტით ჩაბმის შესახებ. 

919. ოთხმეზური რ. კომკავშირი მარქსისტულ–ლენინური სწავლების ფრონტზე // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 5.  

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ალკკ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული სამუშაოების 

დადებითი და უარყოფითი მხარე. 

920. კალანდარიშვილი შალვა. უნივერსიტეტის პარტორგანიზაცია ბოლშევიკურის სიფხიზლის სა-

დარაჯოზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 6. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტორგანიზაცის ბრძოლას პარტისტორიის შესწავლისთვის. 

921. ბარათელია კ. შორს პარტიის რიგებიდან ოპორტუნისტები გახრწნილი და მიტმასნილი ელე-

მენტები, კონტრრევოლიუვიონური ტროცკიზმის აგენტები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.-№3.-გვ. 6. 

სამართლის ფაკულტეტის კომუჯრედის მუშაობის მიღწევები და ნაკლოვანებანი. 

922. ბოლშევიკურად შევხვდეთ სოციალისტურ გამარჯვებათა ყრილობას! // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 1. 

სასწავლო გეგმების 100 პროცენტით შესრულება, არც ერთი ჩამორჩენილი, მიმდინარე სესიების 

წარმატებით ჩატარება, საზოგადოებრივ–პოლიტიკური მუშაობის ფართოდ გაშლა - ის ძირი-

თადი მიმართულებებია, რითიც ხვდება უნივერსიტეტი ბოლშევიკური პარტიის მე–17 ყრი-

ლობას. 

923. ყველამ აქტიური მონაწილეობა უნდა მიიღოს შეჯიბრებაში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.-№4.-გვ. 1. 

მე-17 პარტიული ყრილობისთვის სტუდენტთა ჯგუფების, კათედრებისა და ფაკულტეტების მზა-

დება და უმაღლესი სასწავლებლების მიერ მეორე საკავშირო–შეჯიბრებების მასალების დამუშავება. 

924. დეკემბერს ვაცხადებთ მე–17 პარტყრილობის სახელობის ლაშქრობის თვედ: ტფ. სახ. უნივერ-

სიტეტის პედპერსონალისა და სტუდენტთა კრების მიმართვა ყველა უმაღლესს სასწავლებლე-

ბისადმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 1. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, პროფესორ–ლექტორთა და სტუდენტთა საერთო კრე-

ბა, სადაც განხილულ იქნა სასწავლებლის მიღწევები და დეკემბერი გამოცხადებული იქნა მე–17 

ყრილობის სახელობის ლაშქრობის თვედ. 

925. ოთხმეზური რ. ფართოდ გაიშალა მოსამზადებელი მუშაობა / რ. ოთხმეზური, გ. გიორგობიანი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 1.  

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციის მიერ ს. კ. პ. (ბ) მე–17 პარტყრი-

ლობის მოწვევასთან დაკავშირებით საანგარიშო საგადარჩევო კამპანიის გამართვა არსებული 

დეფექტების ლიკვიდაციისა და სასწავლო-საწარმოო გეგმების შესასრულებლად. 

926. პატარაია ბ. ახალი მიღწევებით შევხვდეთ ყრილობას//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-

№4.-გვ. 1. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის თეორიული სექციის ბრძოლა სწავლების ხარისხის ამაღლებისთვის. 
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927. პროგრამები დავიყვანოთ - სტუდენტობამდე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 1. 

 დაბეჭდილი პროგრამების გასავრცელებლად მუშაობის გაღრმავება. 

928. მიმართვა მოსკოვის სამანქანო–სამშენებლო ინსტიტუტის პროლეტარულ სტუდენტობას, პარ-

ტიულ–კომკავშირულ ორგანიზაციას პროფესორ–ლექტორთა შემადგენლობას / ლ. აღნიაშვილი, 

ს. მინდაძე, ი. ხირსელი და სხვ. // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 2. 

 მოსკოვის სამანქანო–სამშენებლო ინსტიტუტის მიერ თბილისის უნივერსიტეტის საკავშირო 

შეჯიბრებაში გამოწვევის შესახებ. 

929. ს. ფ. ვიბრძოლოთ შეჯიბრების ფორმალურად გაშლიხ და ცრუდამკვრელობის წინააღმდეგ // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 2.  

 უნივერსიტეტში სოც–შეჯიბრისა და დამკვრელობის საქმეში ფორმალური და ზერელე დამოკი-

დებულება. 

930. ძულიაშვილი. (ეკონომიკის ფაკულტეტის პარტუჯრედის პ. მ. მდივანი). პარტ–ჯგუფორგები 

კარგად მუშაობენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის პარტორგანიზაციის მუშაობა სასწავლო გეგმების შესრულების, შრო-

მის დისციპლინის განმტკიცებისა და სტუდენტთა აკადემიური დონის ამაღლებისთვის. 

931. როგორ მუშაობს ჩვენი პარტჯგუფი: (ისტ. ლიტ. ფაკულტეტის პარტორგის დ. ჩილაჩავას წე-

რილი) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 2 . 

 მე-17 პარტყრილობასთან დაკავშირებით, დ. ჩილაჩავას ხელმძღვანელობით პარტჯგუფის საქ-

მიანობა  სამუშაო გეგმის მიხედვით. 

932. ჩიჩუა ტ. გაცხოველებით ვემზადებით სესიებისათვის//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-

№4.-გვ. 2. 

 საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის დეკანის, ნ. კეცხოველის მიერ სტუდენტთა ყოფაცხოვრებისა 

და სამეცადინო პირობების შესწავლა. მისივე ინიციატივით ამავე ფაკულტეტის სტუდენ-

ტთათვის სასესიო საგნებში კონსულტაციის გამართვა. 

933. ფაჩულია ს. მოვაწყვეთ თვითანგარიშზე საღამო: (ეკონომიკის ფაკულტეტის თეორიული გან-

ყოფილება) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 2. 

 საკ. ცაკის 1932 წლის 19 სექტემბრის დადგენილების რეალიზაციისთვის ტფილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტში გაშლილმა ბრძოლამ მნიშვნელოვანი ნაყოფი გამოიღო, რასაც ადასტუ-

რებს მთელ რიგ ჯგუფების მიერ აკადემიურ ფრონტზე მიღწეული წარმატებები. 

934. წინ, ახალი გამარჯვებებისაკენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტში პარტორგანიზაციის მიერ განვლილი წელი, როგორც წელიწადი უდიდესი 

მიღწევების, წარმატებების მეცნიერებისა და კულტურის ნამდვილი კერის შექმნის გზაზე. 

935. აღმოვფხვრათ ფორმალური მონაწილეობა შეჯიბრებაში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.-№5.-გვ. 1.  

 სახელდახელო შემოწმების შედეგად, მეორე საკავშირო შეჯიბრების საქმეში მოსკოვის, ბაუმანის 

სახელობის მექანო–სამანქანათმშენებლო სასწავლებლებში გამოვლენილი ჩამორჩენა. 

936. შეწირული გრ. დაუყოვნებლივ შევავსოთ სასწავლო გეგმაში არსებული ხარვეზები // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 1. 

 საბჭოთა აღმშენებლობისა და სამართლის ფაკულტეტის სასწავლო გეგმის შეუსრულებლობა და მის 

სალიკვიდაციოდ ფაკულტეტის დეკანატის მიერ მიღებულია გადამჭრელი ზომები. 

937. ბუაჩიძე ალ. პარტიული კომიტეტის მდივანს-ამხ. ს. მინდაძეს ბოლშევიკური კადრების რედაქ-

ციას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 1. 

 სამართლის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის გაუმჯობესების შესახებ. 
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938. ნასარიძე მარგო. გაათკეცებული ენერგიით ვიბრძოლებთ საკავშირო შეჯიბრების მაჩვენებელთა 

შესასრულებლად: (ეკ. ფაკ–ტის საგეგმო სექციის მე–2 კურსის 8–ე ჯგუფი) // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ბრძოლა სწავლების მაღალი ხარისხისა და სას-

წავლო გეგმების შესრულებისთვის. 

939. გავეცნოთ მოწინავეთა მუშაობას: სიტვა ეძლევა ისტ. ლიტ. უჯრედის მდივანს ამხ. შ. კალან-

დარიშვილს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 3. 

 ისტორიის და ლიტერატურიის ფაკულტეტის უჯრედის მიღწევები. 

940. კეცხოველი ნ. ვიბრძოლოთ სტუდენტთა საერთო კულტურული დონის ამაღლებისათვის: მეტი 

ყურადღება სტუდენტის მუშაობას უნივერსიტეტის გარეთ: სტუდენტი სახლში // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 4. 

 სტუდენტური ცხოვრება უნივერსიტეტის გარეთ. 

941. პირველი სემესტრის სასწავლო გეგმები შესრულებულია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.- №6.- გვ. 1. 

 წასაკითხი და წაკითხული სალექციო საათების ჩამონათვალი. 

942. კალანდარაშვილი შ. მაღლა ავწიოთ სოცშეჯიბრის დამკვრელობის დროშა // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1933.-№6.-გვ. 4. 

 სოცშეჯიბრებისა და დამკვრელობის ახალი ტალღის ფონზე, პროფესორ–ლექტორთა და სტუ-

დენტთა ბრძოლა სასწავლო გეგმის მთლიანად შესასრულებლად, სწავლის მაღალი ხარისხის 

უზრუნველსაყოფად და გამარჯვება უმაღლესი სასწავლებლების მეორე საკავშირო შეჯიბ-

რებაში. 

943. აღნიაშვილი ლ. სახ. უნივერსიტეტის ასპირანტურის ინსტიტუტში მიღების პირობები / ლ. აღ-

ნიაშვილი, შ. სიხარულიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№6.-გვ. 4.  

 იმ დისციპლინათა ჩამონათვალი, რომელზედაც 1934 წლიდან, სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
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ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№3.-გვ. 4. 

 საბჭოთა აღმშენებლობისა და და სამართლის ფაკულტეტის №24 ჯგუფისა და მისი სამკუთ-

ხედის მიერ გადადგმული ნაბიჯი, საკავშირო კონკურსთან დაკავშირებით მიღებულ ვალდებუ-
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969. ბურჭულაძე ე. განსაკუთრებული მნიშვნელობის "წვრილმანი" // ბოლშევიკური კადრებისათ-
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აღზრდის საქმეში. 
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 სასწავლო დისციპლინის გაუმჯობესების მიზნით გაცდენა – დაგვიანების აღრიცხვის ახალი 

ფორმის შემოღება და მისი დადებითი მხარე. 

973. მთვარაძე გ. ბოტანიკის კათედრის გამოცდილება სხვა კათედრებს // ბოლშევიკური კადრები-
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კუთხით კათედრის გამგის დოცენტ, ნ. კეცხოველის ხელმძღვანელობით. 

974. ლ. ს. მისაბაძი მაგალითი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 2. 

 მათემატიკის დარგში დოცენტ, დ. ჭავჭანიძის პედაგოგიური გამოცდილება. 

975. ბოლქვაძე ი. რა კეთდება სახუნტის მუშფაკში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის მუშათა ფაკულტეტის ორი წლის არსებობის ისტორია. 

976. ნ. დ–ლი. კიდევ უფრო განვამტკიცოთ დისციპლინა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№4.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის სააღრიცხვო სექციის დარაზმვა სასწავლო გეგმისა და დისციპლინის 

განმტკიცებისთვის. 

977. ჭანტურიძე ზ. ჩამორჩენას არ დაუშვებთ: [ეკ. ფაკ. საგეგმო სექციის კურსის №3 ჯგუფი] // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 4. 

 უმაღლესი სასწავლებლების მეორე საკავშირო შეჯიბრებასთან დაკავშირებით, ჯგუფის 

ვალდებულებები გეგმების შესრულებისა და მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლებისთვის. 

978. სახალხო განათლების კომისარის ამხ. ერ. ბედიას სიტყვა: (წარმოთქმული საქართველოს ცაკის 

სესიაზე ამხ. გერმან მგალობლიშვილის მოხსენების გამო ა.წ. 22 მარტს) // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 1–2. 

 ერ. ბედიას სიტყვა განათლებისა და კულტმშენებლობის საკითხებზე. 

979. ვიწყებთ გამოძახებას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის ასპირანტურის ინსტიტუტის მუშაობა და იმ პროფესორთა და დოცენტთა 

ჩამონათვალი, რომლებიც უშუალოდ ხელმძღვანელობენ ასპირანტების მომზადებას. 

980. ხირსელი ი. მომზადებული შევხვდეთ საწარმოო პრაქტიკას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№5.-გვ. 3. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საწარმოო 

პრაქტიკის წარმართვა. 

981. ცნობა სტუდენტთა და პედ–პერსონალთა გაცდენებზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№5.-გვ. 3. 

 ცხრილის სახით მოცემული სტუდენტთა (1/III-დან 31/ III-დე) და პედაგოგთა (1 მარტიდან-3 

აპრილამდე) საპატიო და არა საპატიო გაცდენების შესახებ. 

982. ხ–ც–ელი. კმარა, მეტის ატანა შეუძლებელია: (სამართლის ფაკულტეტი) // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 3. 
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რულებაში ხელისშემშლელ უდისციპლინო სტუდენტთა შესახებ. 

983. მეტრეველი პ. იქ სადაც ჯგ. სამკუთხედი კარგად მუშაობს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№5.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის №33 ჯგუფის სამკუთხედის ხელმძღვანელის მუშაობით მიღწეული 

წარმატებები. 

984. დამსწრე. ჯგუფის ხელის შემშლელები უნდა აილაგმოს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№5.-გვ. 4. 

 საბჭოთა აღმშენებლობისა და სამართლის ფაკულტეტის მიერ სასწავლო გეგმის შესრულებისა 

და შრომის დისციპლინის საქმეში მოწინავედ აღიარების მიუხედავად, არსებული ნაკლო-

ვანებანი. 

985. პარტიული კალენდარი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციების კრება სასწავლო გეგმების შესრულების მიმდინარეო-

ბის შესახებ. 

986. გვიჩვენეთ კონკრეტული ხელმძღვანელობის ნიმუში ასპირანტების მომზადების საქმეში: რე-

დაქციის შესავალი სიტყვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 2. 

 ასპირანტთა მომზადების საქმეში, ხარისხობრივი და რაოდენიბლივი მაჩვენებლებით მუ-

შაობის შეჯამება. 

987. დაიწყო გამოძახება: სიტყვა პროფ. კ. მეგრელიძის, შ. ნუცუბიძის, კ. ბაქრაძის, გ. ჯავახიშვი-

ლისა და დოც. ე. ტატიშვილის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 2. 

 ხელმძღვანელთა ანგარიში ასპირანტებთან მიმდინარე და ჩატარებული მუშაობის შესახებ. 

988. ლ.–ს. ბრძოლა პირველობისათვი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის საგეგმო სექციის პირველი კურსის მე-3 ჯგუფის მუშაობა სწავ-

ლების მაღალი ხარისხისთვის. 

989. ს. ჭ. დ. ჭეიშვილი ირონიით ეკიდება "წითელ და შავ დაფას" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№6.-გვ. 3. 

 აკადემიური მოსწრების შესაბამისად, ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტთა წითელ და შავ 

დაფაზე გამოკვრის შესახებ, აკადემიური მოსწრების გაუმჯობესების მიზნით. 

990. ბჟუჟისპირელი. როგორ ვხვდებით საწარმოო პრაქტიკას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№6.-გვ. 3. 

სტუდენტთა მომზადება საწარმოო პრაქტიკისთვის, სათანადო მუშაობის გაშლა ჩამორჩენისა 

და ცოდნის მაღალი მაჩვენებლის მისაღწევად. 

991. გ. ხულიგანს ხელს აფარებენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.- №6.- გვ. 3. 

უნივერსიტეტის მუშფაკის სტუდენტის, შალიკო გოგინაშვილის არაწესიერი ქმედება, რაც 

ხელის შემშლელია მსმენელთათვის. 

992. ოზ–ლი. კომორგები ჩაება კონკურსში: (თეორიული სექცია) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-
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კომორგების ვალდებულებანი, საკავშირო დღესთან დაკავშირებით, კომუნალური მშენებ-
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 საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის მე–2 კურსის ბიოლოგიის სექციის მაღალი აკადემიური 

მოსწრების შესახებ. 

994. მეთვალყურე. ჩვენც ვიბრძვით // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 3. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის სააღრიცხვო სექციის ჯგუფის ბრძოლა მეორე საკავშირო კონ-

კურსში გამარჯვებისთვის. 
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ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტის პარტორგანიზაციის მიერ შესრულებული სას-

წავლო გეგმის დაჯამება და მუშაობის მაღალი მაჩვენებელი. 

998. ცნობა სტუდენტთა და პედ–პერსონალთა გაცდენებზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№6.-გვ. 4. 

სტუდენტთა და პედაგოგთა საპატიო და არასაპატიო გაცდენების ჩამონათვალი. 

999. ვემზადოთ მომავალი სასწავლო წლისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 1. 

მოსამზადებელი მუშაობისა და იმ ძირითადი ამოცანების ჩამონათვალი, რომელზეც დამოკი-

დებულია მომავალი სასწავლო წლის წარმატებით წარმართვა. 

1000. გამოძახებას ვაგრძელებთ: სიტყვა ეძლევა პროფ. კ. კეკელიძეს // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№7.-გვ. 1. 

პროფესორ კ. კეკელიძის მუშაობა ასპირანტ ტრიფონ რუხაძესთან, პროცესის მიმდინარეობა და 

ხარისხი. 

1001. ტატბელი ნ. №21 ჯგუფი აკადემიური ბრძოლის ფრონტზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№7.-გვ. 2. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის მე–2 კურსის სავაჭრო სექციის ჯგუფის წარმატებები და ბრძოლა 

აკადემიური დონის ამაღლებისთვის. 

1002. შ. როდის მოეღება ბოლო უმსგავსოებას: მე–7–დე კორპუსი სტ. ქალაქი // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 2. 

უნივერსიტეტის მე–7 კორპუსში წესრიგის დარღვევის ფაქტის შესახებ. 

1003. კალანდაძე ვ. სტიპენდიას უკანონოდ იღებენ//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 2. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხრიდან დადგენილების საწინაარმდეგო ქმედება მომსახურე 

სტუდენტების მიმართ. 

1004. ჭელიძე გ. გაუსწორებელი სტუდენტები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 2. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის სააღრიცხვო განყოფილებაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა წესრიგის 

დარღვევეის ფაქტები. 

1005. მოვუსმინოთ მოსკოვში მივლინებულ ასპირანტებს: ლაპარაკობს ასპ. ლ. ებანოიძე, ასპ. ა. მო-

სიავა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 3. 

მოსკოვში მივლინებულ ასპირანტთა მუშაობა ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის საკითხებზე. 

1006. ანბორ გ. მატერიალური კულტურის ისტორიის აკადემია: "პრავდა" 31 მარტი 1934 წ. // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 2–4. 

ლენინგრადში არსებული მატერიალური კულტურის ისტორიის აკადემიის მუშაობა. 

1007. გავაშელი ივ. მივბაძოთ მოწინავეებს: განვამტკიცოთ დისციპლინა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№7.-გვ. 4. 

ქართული სექციის მე–3 კურსის სტუდენტთა შედეგები დისციპლინის განმტკიცების კუთხით. 

1008. ჯანჯღავა პ. მივბაძოთ მოწინავეებს: დამკვრელი ლექტორი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1934.- №7.- გვ. 4. 
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           ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საღამოს წყების მუშფაკის ლექტორის გრიშა ხე-

ლაძის მიერ 1933–34 წლის სამოსწავლო გეგმის წარმატებით შესრულების შესახებ. 

1009. კენჭაძე ვ. მივბაძოთ მოწინავეებს: ენერგიულად მომუშავე ლექტორები / ვ. კენჭაძე, ა. ჯაფა-

რიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 4. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის იმ ლექტორთა შესახებ, რომელთაც სასწავლო წლის განმალობაში 

არ გაუცდენიათ არცერთი აკადემიური საათი. 

1010. ცნობა სტუდენტთა და პედ-პერსონალთა გაცდენებზე: 1/IV-30/IV–მდე // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 4. 

სტუდენტთა და პედაგოგთა საპატიო და არა საპატიო გაცდენების შესახებ ჩამონათვალი. 

1011. ვ. ტ. როგორ ვხვდებით სესიებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№7.-გვ. 4. 

ასპირანტთა მოსამზადებელი ჯგუფის დროული ქმედება სასესიო პერიოდისთვის. 

1012. არც ერთი წუთის გაცდენა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 1. 

უნივერსიტეტის პარტკომის დადგენილების შესაბამისად, სასწავლებელში არსებული ყველა 

ორგანოს მხრიდან დისციპლინისა და სწავლის ხარისხის განსამტკიცებლად მუშაობა. 

1013. ერთთვიურის კამპანიის მასალებით: (ეკონომიკის ფაკულტეტი) // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1934.-№8.-გვ. 2. 

ლექციის გამცდენ სტუდენტთა ნუსხა. 

1014. ჩიჩუა ტ. გეოგრაფია ჩამორჩა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 2. 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის გეოგრაფიის სტუდენტთა დაბალი აკადემიური მოსწრება. 

1015. ჩამორჩენას არ დაუშვებთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.- გვ. 2 

ეკონომიკის ფაკულტეტის საფინანსო – სავაჭრო სექციის სტუდენტთა მიღწევები. 

1016. დობორჯგინიძე ალ. დამკვრელი ლექტორი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 2. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის სავაჭრო სექციის მათემატიკის ლექტორის, შარაშენიძის კეთილ-

სინდისიერი დამოკიდებულება სასწავლო პროცესისა და სტუდენტებისადმი. 

1017. ოჩიგავა დ. ნამდვილი ლაბორანტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 2. 

ზოოლოგიის კათედრის ლაბორანტის, ს. გამცემლიძის მიერ სანიმუშოდ ჩატარებული კონ-

სულტაცია. 

1018. ჯაფარიძე გ. მუშაობა გამოცოცხლდა//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 2. 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის მე–2 კურსის სამკუთხედის მუშაობა სუსტ სტუდენტთა 

დასახმარებლად. 

1019. ვაჭარაძე ვ. დავ. ბაჯელიძე გარიცხულია კ. კავშირის რიგებიდან: უნივერსიტეტის კომკავში-

რის კომიტეტის დადგენილება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 2. 

სტუდენტთა ქალაქის საერთო საცხოვრებელში დ. ბაჯელიძის მხრიდან უდისციპლინო ქმედე-

ბის გამო, მისი კ. კ. ორგანიზაციიდან, საერთო საცხოვრებლიდან და უნივერსიტეტიდან გა-

რიცხვასთან დაკავშირებით. 

1020. ცნობა სტუდენტთა და პედ-პერსონალთა გაცდენაზე 30 / IV-6 / V–მდე // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1934.-№8.-გვ. 2. 

სტუდენტთა და პედაგოგთა მიერ საპატიო და არა საპატიო გაცდენასთან დაკავშირებით ჩამო-

ნათვალი. 

1021. ფაჩულია ს. საკლუბო მუშაობა უნდა გაჯანსაღდეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.- 

№8.-გვ. 3. 

„უნივერსიტეტის პარტორგანიზაციების მუშაობის შესახებ“ დადგენილების შესაბამისად, ს. 

ორჯონიკიძის სახელობის რაიკომის მიერ საკლუბო მუშაობაში გამოვლენილი სუსტი მხარე. 

1022. ოკუჯავა ი. სანამ უნდა გაგრძელდეს ასეთი მდგომარეობა? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№8.-გვ. 3. 
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არაორგანული ქიმიის ლაბორატორიაში, სასწავლო გეგმების წარმატებით შესრულებისთვის 

არასაკმარისი პირობები. 

1023. მანთიძე ბ. როგორ ვატარებთ პრაქტიკას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 3. 

ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტიდან პრაქტიკაზე წასულ სტუდენტთა მხრიდან გა-

წეული მუშაობის შესახებ. 

1024. ი. ო. სააღრიცხვო საგანი არ უნდა გავხადოთ სასესიოდ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№8.-გვ. 3. 

სტუდენტთა სურვილი, ლექტორების მხრიდან წარმოებდეს ყოველდღიური მუშაობის შედე-

გების ზუსტი შეფასება და არ ჰქონდეს ადგილი ზერელე მიდგომას. 

1025. ჩავლეიშვილი ალ. ვინ რაზე მუშაობს: მოვუსმინოთ ასპ. ა. ჩავლეიშვილს // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 3. 

ასპირანტის მიერ უნივერსიტეტსა და მოსკოვის ბუბნოვის სახელობის სახელმწიფო პედაგო-

გიურ ინსტიტუტში, სადისერტაციო თემის „სახის პრობლება მხატვრულ ლიტერატურულ 

შემოქმედებაში“ დასამუშავებლად გაწეული საქმიანობის შესახებ. 

1026. გ. კ. ვინ რაზე მუშაობს: მისაბაძი ჯგუფი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 3. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის მე–3 კურსის პირველი სემესტრის სასწავლო გეგმის წარმატებით 

შესრულებასთან დაკავშირებით. 

1027. მამალაძე ალ. სტუდ. დახურული კოოპერატივი უმოქმედობას იჩენს // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1934.-№8.-გვ. 4. 

სტუდენტთა მატერიალური და კულტურული ყოფაცხოვრების გაუმჯობესების საქმეში ტფი-

ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამომხმარებლო კოოპერაციული ორგანიზაციების სუს-

ტი მუშაობა. 

1028. ბოლქვაძე ილია. მუშფაკი დღეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 4. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშათა ფაკულტეტის მიღწევები და ნაკლოვანებანი. 
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ცხრილის სახით მოცემული სტუდენტთა და პედაგოგთა საპატიო და არასაპატიო გაცდენების 

შესახებ. 

1053. ტ. ს. უ სასწავლო ნაწილი, გაზ."ბოლშევიკური კადრებისათვის" რედაქცია. ვიბრძოლოთ გამარ-

ჯვების მოპოებისათვის: კონკურსის პირობები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№10.- გვ. 3. 

უნივერსიტეტის სასწავლო ნაწილისა და გაზ. "ბოლშევიკური კადრებისათვის" რედაქციის 

მიერ გამოცხადებული კონკურსი საუკეთესო კათედრის, ლაბორატორიის, კაბინეტისა და 

სტუდენტის საუკეთესო სამუშაო ჩანაწერზე. 

1054. ვიბრძოლოთ გამარჯვების მოპოებისათვის: კონკურსის მაჩვენებლები: რომელი კათედრა, ლა-

ბორატორია, კაბინეტი ჩაითვლება საუკეთესოდ? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№10.-გვ. 3. 

პირობების ჩამონათვალი, რომლის შემსრულებელიც (კათედრა, ლაბორატორია, კაბინეტი) ჩა-

ითვლებიან საუკეთესოდ. 



92 

1055. ნ. ბ. ვიბრძოლოთ კულტურული ცხოვრებისათვის / ნ. ბ., ა. შ. // ბოლშევიკური კადრებისა-

თვის.-1934.-№10.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტის ბრძოლა სტუდენტებში საყოფაცხოვრებო და ეთიკის ნორმების სწავლების 

გაძლიერებისთვის. 

1056. კ. ბრილიანტა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№10.-გვ. 4. 

სტუდენტ, ბრილიანტა ჩხარტიშვილის უდისციპლინო ქმედებების შესახებ. 

1057. მეტრეველი პ. რა გამოარკვია შემოწმებამ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 2. 

სწავლების მაღალი ხარისხის მიღებისა და სასწავლო გეგმების შესრულებისთვის მე–2 საკავ-

შირო კონკურსთან დაკავშირებით, სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტობის ჩაბმა და მა-

ღალი აქტივობა. 

1058. ყალიჩავა გიორგი. ავამაღლოთ საწარმოო პრაქტიკის ხარისხი: მეტი ყურადღება პრაქტიკას // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 2. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის გრ. ჯანელიძის მიერ ქალაქ ქუთაისში განაწილებული 

ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტების საწარმოო პრაქტიკის მიმდინარეობის გაცნობა და 

დადებითი და უარყოფითი მხარის გამოვლენა. 

1059. მ. ხ. ავამაღლოთ საწარმოო პრაქტიკის ხარისხი: როგორ ტარდება პრაქტიკა // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 2.  

საფინანსო–სავაჭრო სექციის სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკა ტფილისის პირველ სამკერვა-

ლო ფაბრიკაში და გამოვლენილი უარყოფითი შედეგები. 

1060. ცნობა სტუდენტთა და პედ-პერსონალის გაცდენებზე 6/VI–12/VI მდის // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 2. 

ცხრილის სახით მოცემული სტუდენტთა და პედაგოგთა საპატიო და არასაპატიო გაცდენების 

შესახებ. 

1061. ტ. დ. პროფ. შ. ნუცუბიძის კათედრა მუშაობს ასე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.- 

გვ. 3. 

დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის კათედრის მიერ წარმატებით შესრულებული სასწავლო 

გეგმა, სამეცნიერო მუშაობა და ასპირანტთა ხელმძღვანელობა. 

1062. ტ. უასისტენტო კათედრა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 3. 

გეოგრაფიის კათედრის მიერ შესრულებული საწარმოო გეგმა და შენიშვნები სასწავლო 

პროცესის უკეთ წარმართვისთვის. 

1063. ფირცხალაიშვილი აკ. ვიძლევი სიტყვას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 3. 

გაზეთ "ბოლშევიკური კადრებისათვი" მოთავსებულ სტატიაზე (იხ. 1934 წ.-№10.-გვ. 4) "ვიბ-

რძოლოთ კულტურული ცხოვრებისათვის" აკ. ფირცხალაიშვილის გამოხმაურება და პირობა, 

იზრუნებს სისუფთავის დაცვისა და კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის. 

1064. ნინუა მ. გაცდენილია 111 საათი: (საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი) // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1934.-№11.-გვ. 3. 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის სტუდენტების მხრიდან ლექციების უმიზეზოდ გაცდენის 

ფაქტები და ფაკულტეტის ხელმძღვანელობის მხრიდან უყურადღებობა. 

1065. ბულია პლ. ჯგუფს დაეტყო გამოსწორება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1934.- №11.- გვ. 3. 

ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტის №47 ჯგუფის მიერ გაცდენების შემცირებისა და 

სასწავლო გეგმის შესრულებულის შესახებ. 

1066. ფაცურია ა. ენერგიულად მუშაობენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 3. 

საგეგმო განყოფილების კომკავშირის უჯრედისა და ახალგაზრდა ლექტორების მიერ სუსტი 

სტუდენტების დასახმარებლად მუშაობის გაძლიერება. 

1067. შემოქმედელი ვ. მოწინავე ჯგუფი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 4. 
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ეკონომიკის ფაკულტეტის მე–2 კურსის №9 ჯგუფის სამკუთხედის აქტივობა, სწავლების მა-

ღალ ხარისხის, დისციპლინის განმტკიცებისა და პირველობის შენარჩუნებისთვის. 

1068. კიზირია პარ. 15 დამატებითი საათი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 4. 

სამართლის ფაკულტეტზე ჩამოყალიბებული პროფესორთა ჯგუფის მიერ სტუდენტებისთვის 

დამატებითი საათის ჩატარება სწავლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 

1069. რამიშვილი დ. ვინ როგორ იბრძვის პარტკომის დადგენილების რეალიზაციისათვის / დ. რა-

მიშვილი, ტ. რუხაძე, ს. ჩაჩანიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 4. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტკომის დადგენილების საფუძვლებზე შემოწმების შედეგად 

გამოვლენილი გაცდენების წინააღმდეგ ბრძოლის სუსტი და ძლიარი მხარე. 

1070. სწავლა უკვე დაიწყო, ყველა თავის ადგილზე: ახალი სასწავლო წლის ამოცანები // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1934.-№14.-გვ. 1. 

ახალი სასწავლო წლისთვის ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამოცანა - მოპოვებული 

მიღწევების განმტკიცება, არსებული დეფექტების აღმოფხვრა, სწავლების მაღალი ხარისხის-

თვის ბრძოლა. 

1071. სწავლა უკვე დაიწყო, ყველა თავის ადგილზე: შემოგვაქვს წინადადებები // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1934.-№14.-გვ. 1. 

უნივერსიტეტის პროფესორთა და დოცენტთა (შ. ნუცუბიძე, ალ. ჯავახიშვილი, ი. ქურდიანი, 

ს. დანელია, ვ. გურჯიძე, ი. ბერიტაშვილ) შეხედულებები განათლების შესახებ. 

1072. მეგრელიშვილი დ. სოც–შეჯიბრება დამკვრელობის შედეგები და მორიგი ამოცანები // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1934.-№14.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტის ამოცანა სოცშეჯიბრებისთვის: სასწავლო წლის დასასრულისთვის მეცნი-

ერულ მუშაკთა მიერ სამეცნიერო ნაშრომის მომზადება, ბიბლიოთეკის მუშაობის გარდაქმნა, 

ფაკულტეტებზე ჩამორჩენილ სტუდენტთა აღრიცხვა და მათზე დახმარების აღმოჩენა. 

1073. სიხარულიძე შ. ახალი ძალები მეცნიერებას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 2. 

უნივერსიტეტის ასპირანტურის ინსტიტუტის მიერ, 1934/35 სასწავლო წელს ფიზიკის, ქიმიის, 

ბოტანიკის, გეოგრაფიის კათედრების უზრუნველყოფა ასპირანტებით. 

1074. ახვლედიანი გ. ლაპარაკობენ მეცნიერების მუშაკები: დავეუფლოდ რუსულ ენას // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 1. 

1934–35 სასწავლო წლის რუსული ენის უცოდინართა სალიკვიდაციო წლად გამოცხადება და 

მასწავლებელთა მხრიდან აკადემიური საათების მაქსიმალურად გამოყენება. 

1075. გოგიბერიძე მ. ლაპარაკობენ მეცნიერების მუშაკები: ხან მეორე ხან მესამე ხან მეოთხე კურსზე 

//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 1. 

უნივერსიტეტში გარდამავალი გეგმის ამოქმედების გამო სასწავლო საათების არამიზნობრივი 

გადანაწილება. 

1076. ვასაძე ე. ლაპარაკობენ მეცნიერების მუშაკები: თვითეულ დისციპლინას ორიგინალური ან 

თარგმნილი სახელმძღვანელო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 1. 

დავალება კათედრის გამგეთა მიმართ, ორიგინალური ან თარგმნილი სახელმძღვანელოებისა 

და პროგრამების გამოცემასთან დაკავშირებით. 

1077. გოკიელი ლ. ლაპარაკობენ მეცნიერების მუშაკები: წვრილმანი აფერხებს დიდ საქმეს // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 1. 

სამეცნიერო მუშაობა მათემატიკის, როგორც დარგის გაუმჯობესებისთვის და მათემატიკისა 

და მექანიკის საკვლევო–ინსტიტუტის დაარსება. 

1078. ტოლერი ერნესტ. ერნესტ ტოლერის წერილი ტფ. სახ. უნივერსიტეტის სტუდენტებისადმი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 1. 
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ერნესტ ტოლერის წერილი უნივერსიტეტის ახალგაზრდების, მწერლებისა და ხელოვან მუ-

შაკთა მიმართ, რათა ხელი შეუწყონ მომავლის განვითარებას. 

1079. კორტავა ივ. აი, ვინ არ აფასებს პრაქტიკას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 2. 

საწარმოო პრაქტიკის მნიშვნელობის შესახებ. 

1080. გაბეჩავა ჟ. კერძო პირები სტუდენტთა საცხოვრებელში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№15.-გვ. 2. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქალაქში დირექციის მიერ საცხოვრებელი ოთა-

ხების მისაკუთრების შესახებ. 

1081. ბოლქვაძე ი. ახალი სამოსწავლო წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№15.- ვ. 3. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშათა ფაკულტეტის მზადყოფნა ახალი სასწავლო წლისთვის. 

1082. დუშუაშვილი. ცხრილი მოითხოვს შესწორებას//ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1934.-№ 15.- გვ. 4. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის მზადყოფნა სასწავლო წელისთვის და შენიშვნები ადმინისტრაციის 

მიმართ, ცხრილის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით. 

1083. სტუდენტების ყოფა–ცხოვრებას მეტი ყურადღება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1934.- 

№16.- გვ. 1. 

სტუდენტთა საყოფაცხოვრებო მდგომარეობა ნოვოჩერკასკის ინდუსტრიულ ინსტიტუტში და 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუშაობა ამ მიმართულებით. 

1084. შ. ქ. საათების გაცდენა სოციალისტური ქონების გაფლანგვაა: გაცდენილია 9581 სტუდეტთ–

საათი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№16.-გვ. 1. 

ბრძოლა მიმდინარე სასწავლო წელისთვის, სტუდენტთა და პედ–პერსონალის მხრიდან საათე-

ბის გაცდენისა და უდისციპლინო ქმედების აღმოსაფხვრელად. 

1085. ოკუჯავა ი. ავანაზღაუროთ გაცდენილი საათები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.- 

№16.-გვ. 1. 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის მზადყოფნა ახალი სასწავლო წლისთვის და შენიშვნები 

გაცდენილი საათების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, რათა პროგრამით გათვალისწინებუ-

ლი მასალა დაძლეულ იქნეს სტუდენტების მიერ. 

1086. დავითაშვილი მ. რატომ გაცდა 10 საათი? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№16.-გვ. 1. 

ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტთან არსებული უცხო ენისა და ლიტერატურის სექციაზე 

სასწავლო საათების ხშირი გაცდენის ფაქტის შესახებ და მოთხოვნა უცხო ენის სწავლების 

კუთხით საათების რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით. 

1087. შამუგია ვ. შემოწმების შედეგები / ვ. შამუგია, პ. კეკელიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№16.-გვ. 3. 

1933–34 სასწავლო წელს ისტორიის და ლიტერატურიის ფაკულტეტის მიღწევების ფონზე, 

სუსტი სტუდენტების გამოვლენის ფაქტები. 

1088. ფაცურია ა. დასხდნენ და ოქმი დასწერეს... // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№16.-გვ. 4. 

საყვედური ეკონომიკის ფაკულტეტის საგეგმო-ეკონომიკის სექციის №42 ჯგუფის სამკუთ-

ხედისადმი, რუსული ენის ლექციების სანაცვლოდ კრების მოწვევის შესახებ. 

1089. ლობჯანიძე ფ. მოველით ამ ნაკლის გამოსწორებას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№16.-გვ. 4. 

სტუდენტებისა და ლექტორების მიერ სასწავლო საათების გაცდენის თაობაზე. 

1090. მამალაძე გრ. პირველი მოწინავეთა შორის: (ეკ. ფაკულტეტის თეორიული სექციის მე–4 კურსი) 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№17.-გვ. 2. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის თეორიული პოლიტეკონომიკის ჯგუფის, სასწავ-

ლო გეგმების გადაჭარბებით შესრულებისთვის, ფაკულტეტის გარდამავალი დროშით და-

ჯილდოება. 
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1091. გრიგოლაშვილი შ. რა გვიშლის ხელს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№17.-გვ. 2. 

წარმატების შენარჩუნებისთვის, ეკონომიკის ფაკულტეტის სააღრიცხვო სექციის მეორე კურ-

სის სტუდენტთა მოთხოვნა, შეწყვეტილ იქნეს ერთი სექციიდან მეორეზე სტუდენტთა გა-

დაყვანა და ლექტორთა ხშირი ცვლა. 

1092. მეგრელიშვილი თ. "მოძრავი" ლექცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№17.-გვ. 4. 

სამართლის ფაკულტეტის 105–106 ჯგუფებში აუდიტორიების უქონლობის გამო მეცადინეო-

ბის შეფერხება. 

1093. სიხარულიძე შ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის ინსტიტუტის კურსდამთავრე-

ბულთა სია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 1. 

სპეციალობების მიხედვით კურსდამთავრებულ ასპირანტთა ნუსხა. 

1094. მთვარაძე გ. კვლავ ვიბრძვით პირველობისათვის: (ბოტანიკის კათედრა) // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 4. 

ბოტანიკის კათედრის მიერ საქართველოს სხვადასხვა რაიონში სამი საველე ექსპედიცის წარ-

მართვა და ხელმძღვანელის, ნიკო კეცხოველის ენერგიული მუშაობით, ბრძოლა პირველობის 

შენარჩუნებისთვის. 

1095. შ. ქ–ძე. გადამჭრელი ბრძოლა გაცდენების წინააღმდგ: (ოქტომბრის ცნობები) // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 4. 

სტუდენტთა და პედაგოგიური პერსონალის მიერ გაცდენილი სალექციო საათების მონაცემები 

და ზრუნვა მის ასანაზღაურებლად. 

1096. ჭელიძე მ. ლექციაა თუ მიტინგი? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 4. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის მე–3 კურსზე სპეც. აღრიცხვის ლექციაზე (პედაგოგო დოც. ინწ-

კირველი,) აუდიტორიის სიმცირისა და გაერთიანებული ჯგუფების გამო, უდისციპლინობისა 

და შეთვისების დაბალი ხარისხის ფაქტები. 

1097. ამხანაგო ფაკულტეტებო! დაარტყით გამცდენებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 1. 

პირველი სემესტრის დადასრულს, სემესტრის გეგმის შესასრულებლად, გაცდენების ლიკვი-

დაციისა და დისციპლინის განმტკიცებისთვის ყურადღების გამახვილება. 

1098. ცნობა სტუდენტთა და პედაგ–პერსონალის მიერ გაცდენების შესახებ ფაკულტეტების მიხედ-

ვით 1–6 დეკემბრამდე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 1. 

ინფორმაცია საპატიო და არასაპატიო გაცდენების შესახებ. 

1099. რუმბი. ლიტერატურის "რიჟიკები" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 2. 

ლიტერატურის ფაკულტეტის ქართული სექციის ჯგუფში თავმოყრილ უდისციპლინო სტუ-

დენთა ქმედების აღმოსაფხვრელად ხელძღვანელ ორგანოთა მხრიდან დროული ჩარევა. 

1100. აქბარდია კ. უდარდელი ლექტორი და ჩაშლილი გეგმა: (ფილოსოფიური განყოფ. მეორე კურ-

სი) / კ. აქბარდია, გრ. პატარაია, ს. წოწერია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 2. 

ფილოსოფიის განყოფილების მეორე კურსზე სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ის-

ტორიული მატერიალიზმის წასაკითხად  ყალიჩავას მხრიდან ზერელე დამოკიდებულება. 

1101. კორტავა ივ. დაკარგული დრო და აბნეული ცხრილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№20.-გვ. 2. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანატის მიერ, ჯგუფის მდივნების გაერთიანებული სხდომა, 

სადაც გამოვლენილ იქნა ლექციების გაცდენა ლექტორებისა და სტუდენტების მხრიდან და 

ასევე, ქაოსური მდგომარეობა აუდიტორიების განაწილების საქმეში. 

1102. მახარაშვილი გ. დეზორგანიზატორები ხელს გვიშლიან: (ისტ. ფაკ. I კ. სსრკ ისტორიის ჯგუფი) 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 2. 

უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის სსრკ ისტორიის ჯგუფში, ლექციების სისტემატური 

გაცდენა-დაგვიანება. 
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1103. კანდელაკი კ. სად არის ჩვენი აუდიტორია: (სამართ. ფაკულტეტი №52 ჯგუფი) / კ. კანდელაკი, 

ვ. კურკუმელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 2. 

 სამართლის ფაკულტეტის მესამე კურსის №52 ჯგუფისთვის არასწორად შედგენილი ცხრილი 

და ლექციების სისიტემატური გაცდენის ფაქტები. 

1104. ბ. ჭ. ჩვენც დაგვირეკეთ ზარი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 2. 

 სტუდენტთა მოთხოვნა, უნივერსიტეტის ფიზიკის ლაბორატორიაში, რომელიც განთავსებუ-

ლია ნულ სართულზე გაკეთდეს მექანიკური ზარი. 

1105. რუხაძე გ. გამოხმაურება: "დასხდნენ და ოქმი დასწერეს" / გ. რუხაძე, ვ. თოლორდავა, ვ. კენჭაძე 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 4. 

 საგეგმო-ეკონომიკის სექციის №42 ჯგუფის სამკუთხედის გამოხმაურება, გაზეთ "ბოლშევიკურ 

კადრებისათვი" მოთავსებულ წერილზე, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. 

1106. ჭილაია ს. როგორ არ გაგეცინება? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის დეკანის მოადგილეების, ფაკულტეტის პარტორგებისა და ტექ-

ნიკური მდივნების გაფართოებული თათბირი, რომლის მიზანია, გამოარკვიოს მდგომარეობა 

ფაკულტეტებზე სასწავლო გეგმების შესრულებისა და არღიცხვის მიმდინარეობის საქმიანობა. 

1107. უმჯობესდება სტუდენტთა კულტურული მომსახურეობა: (საუბარი უნივერსიტეტის რექტორ 

პროფ. ლ. აღნიაშვილთან) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 1. 

 სახელმაწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ სტუდენტთა საყოფაცხოვრებო პირო-

ბების შემოწმება და რექტორის, ლ. აღნიაშვილის მოთხოვნა, შეუქმნან სტუდენტობას აკადე-

მიური მუშაობისთვის საუკეთესო მატერიალური პირობები. 

1108. 8 შეკითხვა – 8 პასუხი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 4. 

 შეკითხვები მოწინავე სტუდენტ პარმენ მეტრეველს, რომლის პასუხები იძლევა დახასიათებას 

სტუდენტთა მდგომარეობის შესახებ უნივერსიტეტში. 

 

1935 წელი 

1109. ორგანიზებულად ჩავატაროთ სესიები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 1. 

 მზადება ზამთრის სესიებისთვის, რომელიც წარმოადგენს შედეგს თითოეული სტუდენტის, 

ფაკულტეტის, კათედრისა და პროფესორ-ლექტორთა მუშაობისა. 

1110.  მთვარაძე გ. მზათ ვართ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 1. 

 ბიოლოგიის ფაკულტეტის მოსამზადებელი მუშაობა ზამთრის სესიების ჩასატარებლად და 

ლექტორების მიერ გაცდენილი სალექციო საათების სრული ათვისება. 

1111. ფაჩულია სიმ. პედაგოგიკას კონსულტაცია არ სჭირდება? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1935.-№1.-გვ. 1. 

 მეცნიერული შემოქმედების გაშლისა და ღრმად დაუფლების საქმეში მაღალხარისხოვანი 

კონსულტაციების ჩატარების მნიშვნელობა. 

1112. ბერაია ნ. 8, 38 პროცენტიდან-0, 84 პტოცენტამდე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-

გვ. 1 

 გაცდენების წინააღმდეგ ჩატარებული მუშაობა და შედეგად მისი შემცირების პროცენტული 

მაჩვენებელი. 

1113. დამკვრელი. „სხვისი კონსპექტითაც იოლად წავალ...“ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№1.-გვ. 2. 

 სასწავლო გეგმის ხელისშემშლელი მიზეზების ჩამონათვალი სტუდენტებისა და ხელმძღვანე-

ლობის მხრიდან. 

1114. გ. მ. დავიწყებულნი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 2. 
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 ბიოლოგიის სექტორის მე-4 კურსზე ცხოველთა ზოოლოგიის, გეოგრაფიისა და ბოტანიკის 

კურსის წაკითხვის აუცილებლობის შესახებ. 

1115. დ. ს. დაკარგული დრო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტზე, სავაჭრო სექსიის კურსზე, "ვაჭრობის ორგანიზაცია და ტექნიკის" 

ნაცვლად, სხვა, ნაკლებმნიშვნელოვანი საგნის წაკითხვის თაობაზე.  

1116. ცანგალა. ეს იყო სიზმარი... // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 2. 

 პროფესორ ანდრონიკაშვილის მიერ ლექციის წაკითხვის დროს ( საგანი: სისხლის სამართალი) 

აუდიტორიაში სტუდენტთა ერთი ჯგუფის უდისციპლინო ქმედება. 

1117. კიზირია პ. ჩავდგეთ მოწინავეთა რიგებში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- №1.- გვ. 2. 

 იურიდიულ ფაკულტეტზე და პროფ. ივანე ჯავახიშვილის ლექციებზე, სტუდენტთა მხრიდან 

უმიზეზოდ გაცდენის, ლექციების დატოვებისა და ზარის შემდეგ დაგვიანებით შესვლის 

ფაქტები. 

1118. Попов. За высокое качество // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 2. 

 საფინანსო ჯგუფის წარჩინებულ სტუდენტთა მიერ, პრაქტიკულ მეცადინეობაში არსებული 

ხელისშემშლელი მიზეზებისა და მათ აღმოსაფხვრელად გასატარებელი ღონისძიებების ჩამო-

ნათვალი.  

1119. ბოლქვაძე ი. „განა შეიძლება სუსტები არ გვყავდეს?“ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№1.-გვ. 4 

 ისტორიის, გეოლოგიის, ასტრონომიისა და ბიოლოგიის საგნების სწავლებისას ლექტორთა 

მხრიდან არაპედაგოგიური დამოკიდებულება. 

1120. წაგვიკითხეთ ბერძნული ენა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 4. 

 1935 სასწავლო წლის მაღალი ხარისხისათვის ბრძოლის წლად გამოცხადების ფონზე, სტუდენ-

ტებისა და ლექტორების მხრიდან გაცდენისა და სასწავლო პროგრამაში ბერძნული ენის შე-

სასწავლი სალექციო კურსის არარსებობის შესახებ. 

1121. უკლება ნოე. მისაბაძი მაგალითი: [გეოგრაფ–გეოლოგ. ფაკულტ. 1. ჯგ. №130] // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 3. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია–გეოლოგიის  ფაკულტეტზე ნიადაგ-

მცოდნეობის სექტორის ჩამოყალიბება და ასისტენტ ჩხეტიას მუშაობა, ჯგუფის მაღალი აკა-

დემიური მოსწრების შენარჩუნების კუთხით. 

1122. მეცნიერული მუშაობა საბჭოთა საქართველოში: [საქ. განათ. სახკომის ამხ. აკ. თათარაშვილის 

მოხსენებიდან ს. ს. ს. რ. საბჭოების მე–7 ყრილობაზე] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№2.-გვ. 3. 

 აკ. თათარაშვილის მოხსენება მეცნიერების განვითარებისა და უნივერსიტეტში ახალგაზრდა 

მეცნიერების აღზრდის შესახებ. 

1123. ჭანტურია შ. საჭიროა საათების მომატება: [ ქართული სექციის მე–4 კურსი] // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 4. 

 ქართული სექციის მე–4 კურსზე, რუსული ლიტერატურის ისტორიის პროგრამის შესწავლის 

კუთხით არსებული ხარვეზები და სტუდენტთა მოთხოვნა საათების დამატებასთან დაკავ-

შირებით, რათა მოხდეს რუსი კლასიკოსების შესწავლა. 

1124. ჯიბლაძე ი. მოწინავე კათედრა: [ფიზიკური გეოგრაფიის კათედრა] / ი. ჯიბლაძე, შ. ყიფიანი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 4. 

 პროფესორ, ალ. ჯავახიშვილის ხელმძღვანელობით, ფიზიკური გეოგრაფიის კათედრის მუშაობა, 

სასწავლო გეგმების მაღალი ხარისხით შესასრულებლად და მეცნიერული კვლევისთვის. 

1125. ნინუა შ. არ გვქონია არცერთი გაცდენა: [გეოგრაფიული მე–2 კ. №95 ჯგ ] // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 4. 
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 სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის ფაკულტეტის მე–2 კურსის №95 ჯგუფის სამ-

კუთხედის მუშაობა დისციპლინის განმტკიცებისა და სწავლების ხარისხის ამაღლებისთვის. 

1126. Кварцхава В. Делегация Эреванского Государственного Университета в Тифлисе // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 4.  

 ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დელეგაციის სტუმრობა თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტში და სტუდენტთა ქალაქში საცხოვრებელი პირობების გაცნობა. 

1127. ძიგრაშვილი გ. პირველ სემესტრის შედეგები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№3.-გვ. 

2–3. 

 1934/35 სასწავლო წელს ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაუმჯობესებული შრომის 

დისციპლინით, მოწესრიგებული სასწავლო რეჟიმითა და სასესიო გამოცდებზე სტუდენტთა 

ცოდნის ობიექტური შეფასებით. 

1128. ქვარცხავა ვ. განვამტკიცოთ მოპოვებული მიღწევები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№4.-გვ. 2. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კ. კ. ორგანიზაციის ბრძოლა სასწავლო გეგმების გადაჭარბებით 

შესრულებისა და მაღალი აკადემიური მაჩვენებლისთვის. 

1129. ჯანელიძე გრ. პირველობას არ დავთმობთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№4.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის მიღწევები სწავლის ხარისხის ამაღლების, გაცდენების აღმოფხვრი-

სა და ბრძოლა პირველობის შენარჩუნებისთვის. 

1130. ცინცაძე ლ. თვალთმაქცი სამკუთხედი უნდა დაისაჯოს / ლ. ცინცაძე, ვ. ქვარცხავა // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1935.-№4.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის პროფკომისა და ჯგუფის სამკუთხედის მიერ, სოცშეჯიბრისა და დამკვრე-

ლობის შესრულების შემოწმებისას, დოც. ვ. თოფურიას მხრიდან, ქართულ ენაში ისტორიის 

ფაკულტეტის ფილოსოფიური სექციის ჯგუფის სტუდენტთა შეფასების გაუთვალისწინებ-

ლობა.  

1131. ცხაკაია დ. ასეთი მუშაობით წინ ვერ წავალთ: ქიმიური ფაკულტეტი // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1935.-№4.-გვ. 3. 

 ქიმიის ფაკულტეტის კათედრებისა და ლაბორატორიების მუშაობაში არსებული ხარვეზები, 

ხელსაწყოების სიმცირის კუთხით. 

1132. ჩახვაძე გ. როგორ ვხელმძღვანელობთ კათედრის მუშაობას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-
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ჯობესებისა და მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადების კუთხით მუშაობა. 
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რიაში მიმდინარე სამუშაოებისადმი.  
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კიდებელი მუშაობის დასანერგად. 
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1158. დოლიძე ტ. კოლექტივიზმს და ამხანაგობას გაურბიან / ტ. დოლიძე, ხუციშვილი // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1935.-№7.-გვ. 6. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტ ქალთა შორის კოლექტივიზმის დანერგვის გააქტიუ-

რებასთან დაკავშირებით. 

1159. თათბირი მიმდინარე სესიების ჩატარებასთან დაკავშირებით // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№8.-გვ. 3. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატის თათბირი მიმდინარე სესიების ჩატა-

რებასთან დაკავშირებით. 

1160. რუხაძე გ. ვის რა ესაქმება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტში დისციპლინის განმტკიცების მიუხედავად არსებული ხარვეზები. 

1161. ხუხუნაიშვილი მ. საქმიანი ექსკურსია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 3. 

 საქონელმცოდნეობის კათედრის მიერ, პროფ. კ. მეგრელიძის ხელმძღვანელობით, ბამბის ორი 

საწარმოსა და ტყავისა და ქეჩის დამამზადებელ ფაბრიკებში ექსკურსია. 

1162. რამიშვილი ზ. უთავბოლობისა და უპასუხისმგებლობის წინააღმდეგ / ზ. რამიშვილი, ივ. მუ-

ჯირი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 3. 

 მესამე საკავშირო შეჯიბრების მაჩვენებელთა შორის სტუდენტთა კულტ–საყოფაცხოვრებო 

მომსახურების გააქტიურების მოთხოვნა. 

1163. კალაძე ა. ესეც აღებულ ვალდებულებათა შესრულებაა / ა. კალაძე, ა. ფანცხავა // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 4. 

 ისტორიის ფაკულტეტის კათედრების ჩაბმა სოცშეჯიბრებაში და მიღწევების მიუხედავად სე-

რიოზული დეფექტები.  

1164. ხუხუა შ. თვალთმაქცი ფაღავა და გაბუნია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 4. 

 სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტთა მხრიდან დისციპლინის დარღვევის შესახებ. 

1165. სირაძე. აი როგორ ეპყრობიან სტუდენტებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სოცყოფაცხოვრების სექტორის უყურადღებობა სტუდენტთა საცხოვრებელი 

პირობების შესწავლისადმი, რის გამოც სტუდენტებს ხელი ეშლებათ მეცადინეობაში. 

1166. ბულია პლ. წარჩინებულთა ბიოგრაფია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№9.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის წარჩინებული სტუდენტების: სიმონ კეკელიძის, სერგო ბოცვაძისა და ყარამან 

პარასტაევის ბიოგრაფიული ცნობები და სტუდენტობის პერიოდი. 

1167. ს. ჭ. სწავლის ენტუზიასტები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№9.-გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურად მომზადებული და პოლიტიკურად 

გათვითცნობიერებული საუკეთესო სტუდენტების ჩამონათვალი. 

1168. დამკვრელი ლექტორი: დოც. ი. ქურდიანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№9.-გვ. 4. 

 დოცენტ, ი. ქურდიანის სამეცნიერო-კვლევითი და სტუდენტებთან ურთიერთობის კუთხით 

მუშაობა. 

1169. ასათიანი ვ. ასეთია ჩემი მუშაობა დღეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№10.-გვ. 3. 

   ვ. ასათიანის მიერ გაწეული და მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში. 

1170. მეთვალყურე. აღმოვფხვრათ დამახინჯებანი საგამოცდო სესიების ჩატარებისას // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1935.-№10.-გვ. 4 

 უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მიერ, პროფესორ–მასწავლებელთათვის სესიების ჩატარე-

ბის შესახებ გარკვეული ინსტრუქციის გაცემის მიუხედავად, პედაგოგთა მხრიდან დარღვევის 

შესახებ. 

1171. შრომის აღრიცხვას მტკიცე კონტროლი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 1. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტში გასულ წლის სტუდენტთა შრომითი დისციპლინის მონაცემე-

ბით მიხედვით აღმოჩენილი ნაკლოვანებანი. 
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1172. მარქველიძე ი. აი ვინ არღვევს შინა განაწესს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 2 

 ბიოლოგიის ფაკულტეტის დეკანატის გადამჭრელი ზომების მიუხედავად, ჯგუფში უმიზე-

ზოდ საათების გაცდენის ფაქტები. 

1173. ხვინგია ი. ლაპარაკობს უნივერსიტეტის "მს. კავალერია" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1935.-№11.-გვ. 2 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომიტეტთან არსებული "მს. კავალერიის" მიერ ჩატარებული 

რეიდი, აკადემიური საათების შემჭიდროების, გაცდენა–დაგვიანების შემთხვევებისა და ლექ-

ტორთა მიერ აკადემიური საათების დატვირთვასთან დაკავშირებით. 

1174. ბულია პ. ხელშეკრულება გააფორმეს შესრულება კი... / პ. ბულია, ვ. ჩინჩალაძე // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 3 

 მესამე საკავშირო შეჯიბრებაში უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის წარმატე-

ბების მიუხედავდ, სუსტი სტუდენტების გამოსასწაორებლად სუსტი მუშაობა.  

1175. აი როგორ ამახინჯებენ საგამოცდო სესიებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 3 

 მიუხედავად რექტორატის სათანადო ინსტრუქციისა, ლექტორების მხრიდან შეფასებაში 

მთელი რიგი დარღვევის ფაქტები. 

1176. გრიგოლაშვილი შოთა. მომზადებული ვხვდებით სესიებს: (წერილი ეკონომიკის ფაკულტეტის 

№75–დან) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 3 

 პირველი სემესტრის გამოცდილებისა და მესამე საკავშირო შეჯიბრებაში ჩაბმის საფუძველზე 

მნიშვნელოვანი მუშაობის ჩატარება. 

1177. რამიშვილი ზ. სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკას მტკიცე ხელმძღვანელობა / ზ. რამიშვილი, ი. 

მუჯირი, პ. მეტრეველი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 4 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საწარმოო პრაქტკის კურსის სწავლებასთან დაკავში-

რებული ხარვეზები. 

1178. "ი–მ–ი". თვალთმაქც ნინუას ოინები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 4. 

 ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტის, ამირან ნინუას უდისციპლინო საქციელი და მეთო-

დების შემუშავება ჩაუბარებელი საგნის გადასაბარებლად. 

1179. იქატაძე ვ. მეტი ყურადღება ტ. ს. უ. მოსამზადებელ კურსებს / ვ. იქატაძე, ზ. რ., ი. შ. // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის მოსამზადებელ კურსებზე, სადაც მეცადინეობა იწყება 1934 წლის დეკემბრი-

დან, პედაგოგთა მიერ გაკვეთილების გაცდენის ფაქტები. 

1180. გრიგოლია კ. ერთი წლის შემდეგ / კ. გრიგოლია, მ. მამფორია // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1935.-№12.-გვ. 4 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტში საკავშირო კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტისა და სახალხო კო-

მისართა საბჭოს დადგენილების საფუძველზე ჩამოყალიბებული ისტორიის ფაკულტეტის 

მიღწევები და ხარვეზები. 

1181. ჯიბლაძე ი. ისტორიული დადგენილების წლის თავზე / ი. ჯიბლაძე, შ. ყიფიანი, ვ. ნიჟარაძე // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№12.-გვ. 4. 

 საკ. კ. პ. (ბ) დადგენილების "დაწყებით და საშუალო სკოლაში სამოქალაქო ისტორიისა და 

გეოგრაფიის სწავლების შესახებ" გამოქვეყნების შემდგომ, ტფილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტში გეოგრაფიის კათედრის მიერ გაწეული მუშაობა. 

1182. ბარამიძე მ. შეფასება თუ... // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№12.-გვ. 4. 

 ქართული ენისა და ლიტერატურის მეორე კურსის სტუდენტთა გულისტკივილი დოცენტ მ. 

ბაქრაძის მიმართ, წარჩინებულ სტუდენტებზე შეცდომით არადამაკმაყოფილებელი შეფასების 

გამო.  

1183. ნი–ლი. 81 ჯგუფის ოთხეული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№12.-გვ. 4. 
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 ლიტერატურული ფაკულტეტის №81 ჯგუფის სტუდენტების მიერ ლექციებსა და პოლიტწრის 

მეცადინეობაზე დაუსწრებლობა და სხვა ფაქტები, რაც საჭიროებს ყურადღებას. 

1184. ს. ვ–ა. რატომ ჭიანურდება? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№12.-გვ. 4. 

 1933–34 სასწავლო წელს ეკონომიკის ფაკულტეტის კ. კ. ორგანიზაციის მიერ, წიგნზე მუშა-

ობისა და კონსპექტის წერის საქმესთან დაკავშირებით კონკურსის ორგანიზებისა და დავა-

ლების შესრულების მიუხედავად, უყურადღებობა გამარჯვებულთათვის 100-100 მანეთით 

დაჯილდოებასთან. 

1185. აი ვინ არღვევს შინა განაწესს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№12.-გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დისციპლინის განმტკიცების მიზნით, მთელი 

შემადგენლობისთვის შინაგანაწესის შემოღება და მასზე კონტროლი. 

1186. მეთვალყურე. გონიაშვილის ხულიგნობას საზღვარი უნდა დაედოს // ბოლშევიკური კადრები-
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1248. დოლიძე ი. "უბინაობის გამო უარი ეთქვას" / ი. დოლიძე, შ. ხუხუა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№19.-გვ. 4. 

სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში საყოფაცხოვრებო სექტორის მუშაობის დაუყონებლივ 

გარდაქმნასთან დაკავშირებით. 

1249. ყალიჩავა გ. გარდატეხა უნდა მოხდეს! / გ. ყალიჩავა, გ. კორძაძე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1935.-№19.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტში ჩამოყალიბებული მრავალი თავისუფალი ორგანიზაციების მიღწევები და 

ნაკლოვანებებე. 

1250. Корсунский С. За дисциплину // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1935.-№19.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტის რუსული ჯგუფის (ეკონომიკისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის) სტუ-

დენტთა დისციპლინის შესახებ. 

1251. ბოცვაძე ს. ჩვენი პროგრამების შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№19.-გვ. 4. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტობისათვის, ყველა საგანში მომზადებულ პროგრამებში 

არსებული ხარვეზების შესახებ. 

1252. ვისწავლოთ ბეჯითად და მოთმინებით: [კიროვის სიტყვიდან ლენინგრადის კომკავშირის 

აქტივის საზეიმო სხდომაზე 1933 წ. 28 ოქტომბერს] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№20.-გვ. 2. 

ს. კიროვის (სერგეი მირონის ძე კოსტრიკოვი) მოწოდება სწავლისადმი.  

1253. ურჩხული. "ფრთოსანი" სტუდენტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№20.-გვ. 4. 

საუბარი სტუდენტ ტოგო ჭელიძეზე, რომელსაც გააჩნია დაუსრულებელი ირონია, დაცინვა და 

სწავლისადმი გულგრილი დამოკიდებულება. 

1254. კიზირია. პროფორგანიზაცია სუსტად მუშაობს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№20.-

გვ. 4. 

სამართლის ფაკულტეტის პროფორგანიზაციის მოუმზადებლობა მიმდინარე სამოსწავლო 

წლისთვის. 

1255. უნივერსიტეტის ფრიადოსანთა შეკრება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№21.-გვ. 2 

უნივერსიტეტის რექტორის, კ. ორაგველიძის მოხსენება, სტუდენტთა და მეცნიერ-მუშაკთა 

შორის სტახანოვური მუშაობის ფართოდ გაშლისა და დანერგვის ამოცანებზე. 

1256. მუსხელიშვილი ნ. მეცნიერული კადრების მომზადებისათვის // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№21.-გვ. 2. 

მათემატიკურ უბანზე, კადრების მომზადების კუთხით, ნიჭიერი ახალგაზრდების შერჩევა, მა-

თი მუშაობისთვის შესაფერისი მიმართულების მიცემა და დამოუკიდებელი აზროვნების 

უნარიანობის განვითარება. 

1257. ჯანაშია ს. კათედრის მუშაობის გარდაქმნისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№21.-გვ. 2. 

საქართველოს ისტორიის კათედრის ინიციატივა, მუშაობისთვის აკადემიური ნორმების გადა-

სინჯვასთან დაკავშირებით. 

1258. მელქაძე ვალერიან. გავხდეთ სტახანოველები სწავლაში: დიდი მოვალეობა // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.- 1935.-№21.-გვ. 3. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტის მუშაობის ანგარიში. 

1259. მელიქიშვილი ნადია. გავხდეთ სტახანოველები სწავლაში: ჩემი ვალდებულებანი // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1935.-№21.-გვ. 3. 
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სტუდენტის მიერ გამომუშავებული ნაყოფიერი მუშაობის მეთოდები, რათა შეინარჩუნოს 

წარმატება და გააღრმაოს საქმიანობა. 

1260. მეტრეველი პ. გავხდეთ სტახანოველები სწავლაში: დიპლომსაც ფრიადზე ჩავაბარებ // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1935.-№21.-გვ. 3. 

წარჩინებული სტუდენტის მუშაობის შედეგები და დასახული მიზნები. 

1261. გამსახურდია გრ. გავხდეთ სტახანოველები სწავლაში: როგორ მოვიპოვე ფრიადოსნის სახელი 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№21.-გვ. 3. 

გრ. გამსახურდიას მიერ გაწეული მუშაობა ფრიადოსნობის შესანარჩუნებლად. 

1262. ხარაძე ა. სწავლების მაღალი ხარისხისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№21.-გვ. 3  

სტუდენთა და პედაგოგთათვის სწავლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ტექნიკური პროგრე-

სის განხორციელების საჭიროების შესახებ. 

1263. ახვლედიანი გ. პროფესორის წერილი სტუდენტს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№21.-გვ. 4. 

პროფესორის მოწოდება სტუდენტებისადმი, მუშაობის გააქტიურებასა და რუსული ენის 

დაუფლებისთვის. 

1264. ს. მომზადებული შევხვდეთ საგამოცდო სესიებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№21.-გვ. 4 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის დროული სამზადისი ზამთრის სესიების 

ღირსეულად წარმართვისთვის, რათა აღმოფხვრილ იქნას გაცდენილი საათები და სესიები 

ჩატარდეს ხარვეზების გარეშე. 

1265. ზურაბიშვილი ილია. როდის მოვა ლექტორი? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№21.- 

გვ. 4 

ეკონომიკის ფაკულტეტის სავაჭრო სექციის სტუდენტთა წუხილი, საგანში "ვაჭრობის ორგანი-

ზაცია და ტექნიკა" ლექტორ დავით გოგეშვილის მიერ, სემესტრის განმავლობაში ლექციის 

წაუკითაობის გამო. 

1266. მეტრეველი დ. ჩამორჩენილებთან მუშაობა გაძლიერდა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1935.-№21.-გვ. 4 

სამართლის ფაკულტეტის, სახელმწიფო ფორმებისა და სამართლის სისტემების ისტორიის კა-

თედრის მუშაობა პირველი სემესტრისთვის შედგენილი სამუშაო გეგმის მიხედვით და მუ-

შაობა სუსტი სტუდენტების გამოსწორების მიზნით. 

1267. ვ. ა. სოცშეჯიბრება სომხეთის სახ. უნივერსიტეტთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№22.-გვ. 4. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დელეგაციის წევრების მიერ ერევნის სამეცნიერო-

საკვლევო და უმაღლესი სასწავლებლებლების დათვალიერება და სოცშეჯიბრში გამოწვევა. 

1268. ზურაბიშვილი ი. მზად ვხვდებით სესიებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№22.- გვ. 4. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის სავაჭრო სექციის სამზადისი სესიებისთვის, საგნებში მაღალი მაჩ-

ვენებლების მისაღწევად. 

1269. იგრეკი. ბორისის ოინები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№22.-გვ. 4. 

სტუდენტის მხრიდან უდისციპლინო საქციელი და პედაგოგიურ-აღმზრდელობითი მუშაობის 

ჩატარება. 

1270. გიბირი. სტუდენტი თუ "ყვარყვარე თუთაბერი" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№22.-

გვ. 4. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის საგეგმო სექციის სტუდენტის უცოდინრობისა და უდისციპლი-

ნობის შესახებ. 
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1936 წელი 

1271. ეხვაია ი. „ ვინ არის დამნაშავე? ‘’// ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–№1.–გვ. 2. 

რუსული ენის მასწავლებელის მიერ საგამოცდო ფურცელში, კარგის მაგიერ დამაკმაყოფილე-

ბელის შეტანის გამო, სტუდენტისთვის გაძლიერებული სტიპენდიის ნაცვლად, მინიმალურის 

მიკუთვნების შესახებ. 

1272. კ. კ–ია. პირველობის პრეტენზია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–№1.–გვ. 2. 

თეორიული პოლიტ–ეკონომიის სექციის მეოთხე კურსის წარმატებები და მზადება ზამთრის 

სესიებისთვის. 

1273. ჯაფარიძე ა. სესიებს მომზადებული შევხვდი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- №1.-გვ. 2. 

წარჩინებული სტუდენტის, ა. ჯაფარიძის მიერ სამუშაო დროის მაქსიმალურად გამოყენებისა 

და წიგნზე სისტემატური მუშაობის შესახებ. 

1274. მუჯირი ი. ხელმძღვანელიც ასეთი უნდა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–№1.–გვ. 2.  

საბჭოთა ვაჭრობის კათედრის გამგის პროფესორ კ. მეგრელიძის მიერ, ეკონომიკის ფაკულ-

ტეტის სავაჭრო განყოფილების სტუდენტებისადმი, განსაზღვრულ საკონსულტაციო საათებში 

საკუთარი ბიბლიოთეკიდან სახელმძღვანელოების გამოყებენის უფლების შედეგად, კურსის 

სტუდენტთა უმრავლესობის მიერ სადიპლომო ნაშრომის დაცვა. 

1275. ოკუჯავა ი. მისაბაძი მაგალითი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–№1.–გვ. 2. 

ბოტანიკის კათედრის ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული „საგნის მოყვარულთა წრის“ 

მუშაობა და ნაკლოვანებანი. 

1276. ცაკაშვილი მიხ. №52 ჯგუფის გამოცდილება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- №1.-გვ. 2. 

სამართლის ფაკულტეტის ალკკ კომორგის, ვლ. კურკუმულის გამოხმაურება რექტორატის 

ბრძანებისადმი და აკადემჯგუფების მიერ მუშაობის გაშალა სესიების მზადებისთვის. 

1277. ცერცვაძე გრიგოლ. ასე ცმუშაობს ჩვენი პარტჯგუფი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№1.-გვ. 2. 

პარტორგანიზატორის, ცერცვაძის მოსაზრება ისტორიის ფაკულტეტის 108 ჯგუფის დისციპ-

ლინისა და აკადემიური წარმატების შესახებ.  

1278.  კ. კ–ია. პირველობის პრეტენზია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№1.-გვ. 2. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის, პოლიტ–ეკონომიის სექციის მეოთხე კურსის, როგორც მეცნიერების 

წარმატებით დაუფლებაში მოწინავე ჯგუფის თაობაზე. 

1279. დიდ გამარჯვებათა ზეიმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–№2.–გვ. 1. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, როგორც უმაღლესი სამეცნიერო სასწავლო დაწე-

სებულების ვალდებულება მაღალკვალიფიციური პედაგოგიური კადრის მოსამზადებლად. 

1280. კობახიძე დ. დიპლომანტებთან მუშაობის შედეგები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–

№2.–გვ. 1. 

ხელმძღვანელის მიერ დიპლომანტებთან ჩატარებული მუშაობის ანალიზი. 

1281. მეგრელიძე კ. როგორ ვმუშაობდი დიპლომანტებთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–

№2.–გვ. 1. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის დიპლომანტებთან ჩატარებული მუშაობის შესახებ. 

1282. ორაგველიძე კარლო. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.–1936.–№2.–გვ. 2. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა დიდი ნაწილის მიერ სწავლის დროუ-

ლად დამთავრების შესახებ.  

1283. წიტაიაშვილი ა. სასიხარულო გამარჯვება ვიგემე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–№2.– 

გვ. 2. 
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სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტის მადლიერება უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისა და 

პროფესორ ლექტორთა შემადგენლობისადმი, სწავლებისა და სადიპლომო ნაშრომზე მუშაო-

ბის პერიოდში გაწეული თანადგომისთვის. 

1284. ვაჩეიშვილი ალ. სადიპლომო ნაშრომების დამზადება და დაცვა სისხლის სამართალში // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.–1936.–№2.-გვ. 2. 

სისხლის სამართლის დარგში, დიპლომანტების მიერ, სადიპლომო ნაშრომებზე მუშაობის 

უარყოფით მხარეთა შესახებ. 

1285.  ჩახვაძე ზ. დიპლომანტთა გამოშვების შედეგები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–1936.–№2.- 

გვ. 3. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის სააღრიცხვო განყოფილებაზე სადიპლომო თემების დაცვა. 

1286. კანდელაკი ლ. როგორ გავხდი ფრიადოსანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№2.-გვ. 2. 

კურსდამთავრებულის მადლიერება უნივერსიტეტის ხელისუფლებისა და პროფესორ ლექ-

ტორთა მიმართ.  

1287. გეგენავა სამსონ. სოციალისტური სამშობლოს ახალი კადრები // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.–№2.-გვ. 3. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ 600 უმაღლესდამთავრებულის გამოშვება, დადებითი და 

უარყოფითი მხარე. 

1288. კომახიძე დ. დიპლომანტებთან მუშაობის შედეგები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№2.-გვ. 1.  

ხელმძღვანელის მიერ დიპლომანტებთან ჩატარებული სამუშაოს ანალიზი, სამომავლო გეგ-

მები და შენიშვნები. 

1289. მეგრელიძე კ. როგორ ვმუშაობდი დიპლომანტებთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№2.-გვ. 1.  

ეკონომიკის ფაკულტეტის საქონელმცოდნეობის კათედრისა და პროფესორ მეგრელიძის მუ-

შაობა დიპლომანტებთან. 

1290. ორაგველიძე კარლო. უნივერსიტეტის პირველი გამოშვება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№2.-გვ. 2.  

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი კურსდამთავრებულთა შესახებ. 

1291. წიტაიშვილი ა. ა. სასიხარულო გამარჯვება ვიგემე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№2.-გვ. 2. 

სტუდენტის მადლიერება უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისა და პროფესორ ლექტორთა შე-

მადგენლობის მიმართ, 1931-1935 წლებში სამართლის ფაკულტეტზე სწავლებისა და შემდ-

გომში სადიპლომო ნაშრომზე „სოციალისტური საკუთრება და 1932 წლის 7 აგვისტოს კანონი“ 

მუშაობის გამო. 

1292. ვაჩეიშვილი ალ. სადიპლომო ნაშრომების დამზადება და დაცვა სისხლის სამართალში // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1936.-№2.-გვ. 2.  

ალ. ვაჩეიშვილის მიერ, სისხლის სამართლის დარგში, სტუდენტ-დიპლომანტთან გაწეული 

მუშაობის ანალიზი, დადებითი და უარყოფითი მხარე. 

1293. ლომსაძე ნ. სადიპლომო შრომა ფრიადზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№2.-გვ. 3.  

სტუდენტის ემოცია უნივერსიტეტში შემოსვლისა და სისხლის სამართლში ხელმძღვანელ, 

პროფ. ალ. ვაჩეიშვილის დახმარებით დიპლომის ფრიადზე ჩაბარებისთვის. 

1294. კანდელაკი ლ. როგორ გავხდი ფრიადოსანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 2.  

ლ. კანდელაკის მისწრაფება, მიეღო უმაღლესი განათლება და მადლიერება ხელისუფლებისა 

და პროფესორ ლექტორების მიმართ, როგორც წარჩინებული სტუდენტისგან. 

1295. ჩახვაძე ზ. დიპლომანტთა გამოშვების შედეგები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№2.- 

გვ. 3. 
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ეკონომიკის ფაკულტეტის სააღრიცხვო განყოფილების 62 სტუდენტიდან 32 დიპლომანტის 

მიერ წარმოდგენილი დიპლომების დაცვა, შედეგები და ნაკლოვანებანი. 

1296. მუჯირი ი. მადლობა ჩემს აღმზრდელთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№2.-გვ. 4.  

დიპლომანტის მადლობა რექტორის, კ. ორაგველიძის, პარტკომის მდივანის, ს. გეგენავასა და 

მასწავლებელ–პროფესორების მიმართ, რომლებმაც შექმნეს უნივერსიტეტში სწავლის საუკე-

თესო პირობები მეცნიერულ მიღწევათა დაუფლებისთვის.  

1297. ტაკიძე არონ. სადიპლომო შრომა ფრიადზე ჩავაბარე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№2.- გვ. 4. 

ტიკარაძე არონი განიცდის უდიდეს სიხარულს, ყოფილიყო ღირსეული სტუდენტი, სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი დაემთავრებინა ფრიადზე და ჩამდგარიყო ღირსეული ადამიანების 

რიგებში, რის შედეგადაც შეძლო სადიპლომო შრომა დაეწერა და დაეცვა ფრიადზე. 

1298. იოსელიანი ავთ. ჩემი მორიგი ვალდებულება//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№2.-გვ. 4. 

ავთანდილ იოსელიანის მიერ თეორიული პოლიტეკონომიის სექციის ფრიადზე დამთავრების, 

სადიპლომო შრომის "ახალი ეკომომიური პოლიტიკის უკანასკნელი ეტაპი“ დამაკმაყოფილებ-

ლად დაცვისა და შემდგომი ვალდებულებების შესახებ. 

1299. ჭილაია სერგო. სოციალისტური ქვეყნის გაფურჩქვნის ნიჭი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№2.-გვ. 3.  

უნივერსიტეტის მიერ ახალგაზრდა მეცნიერული კადრების მომზადება, რომლებმაც დაიცვეს 

დიპლომები და ელიან ქვეყნის სხვადასხვა დაწესებულებები. 

1300. ჯანელიძე გრ. მათ გაამართლეს პარტიის ნდობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№2.- 

გვ. 2-3. 

უნივერსიტეტის წარმატება უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე მეცნიერმუშაკისა და სპეცია-

ლისტის მომზადების საქმეში. 

1301. ვემზადოთ პროფკავშირების საანგარიშო კამპანიისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№3.-გვ. 1. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადგილკომისა და სტუდენტთა აღმასრულებელი 

ბიუროს პროფორგანიზატორების მიერ საანგარიშო კამპანიის ჩატარება, დასახული მიზნებისა 

და ამოცანების შესასრულებლად. 

1302. ჩინჩლაძე ვ. საზამთრო სესიების შედეგები: (ფიზ. მათ. ფაკულტეტი) // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1936.-№3.-გვ. 1. 

ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მიერ, ზამთრის სესიებამდე ჩატარებული სამუშაო, სწავ-

ლების მაღალი ხარისხით შესრულებისათვის და სესიების შედეგების ჩამონათვალი. 

1303. ბერაძე ს. უფრო მეტად ავამაღლებთ სწავლების ხარისხს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№3.-გვ. 1.  

ზამთრის სესიების შედეგებში დამაკმაყოფილებელი შეფასების სიმრავლის გამო, სწავლის 

ხარისხის ამაღლების მიზნით, მომდევნო სემესტრში შეტანილი ცვლილებანი, დიპლომების 

წერისა და მათი დაცვის საკითხების მოსაწესრიგებლად. 

1304. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა მისალმება ამხ. ლ. ბერიას // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№3.-გვ. 1.  

უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა მისასალმებელი წერილი ლ. ბერიასადმი 302 დიპლო-

მანტის ხელმოწერით. 

1305. ს. საზეიმო სხდომა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 1.  

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე სპეცია-

ლისტის გამოშვებისადმი მიძღვნილი სხდომა და გამოსაშვები საღამო ოპერის, რუსთაველის, 
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მარჯანიშვილისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრების მსახიობთა მონაწი-

ლეობით. 

1306. ჯინჯორია ი. ჯგუფი №114 3,6–დან 3, 9–მდე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 2. 

ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის განყოფილების მეორე კურსის სესიებზე დაბალი აკადე-

მიური მაჩვენებელი და ძლიერი სტუდენტების დახმარების სისტემის ამოქმედების შემდგომი 

შედეგები. 

1307. მენაბდე შურა. აი, რა გაკეთდა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 2. 

ეკონომიკის ფაკულტეტის კ. კ. ორგანიზაციის სამზადისი სესიების შესახვედრად.  

1308. აბულაძე ვალერიან. როგორ მივაღწიე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 2 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე სამოსწავლო წლებში მიღ-

წეული წარმატებების შესახებ. 

1309. ორნი. ე. რამიშვილი, ვ. ჭანჭალეიშვილი და თ. ბოლქვაძე არ სწორდებიან // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 2. 

ლიტერატურის ფაკულტეტის 110 და 111 ჯგუფის სესიებისთვის მზადება და სტუდენტების 

მიერ, სასწავლო პროგრამის შეუსრულებლობის გამო სასწავლებლის დატოვების შესახებ. 

1310. გაგუა გ. როგორ ვმუშაობ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 2. 

ისტორიის ფაკულტეტის მე–3 კურსის ფრიადოსანი სტუდენტის მუშაობა საგანმანათლებლო 

და კულტურულ-შემეცნებითი კუთხით. 

1311. ცანავა ი. ბოლო მოუღოთ გაცდენას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 2. 

ლიტერატურის ფაკულტეტის №110 და 111 ჯგუფის უდისციპლინობის მიზეზები.  

1312. მრევლიშვილი ი. სესიების შედეგები სამართლის ფაკულტეტზე // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№3.-გვ. 2. 

სამართლის ფაკულტეტზე იანვრის სესიებზე დადებითი შედეგების მიზეზების შესახებ. 

1313. მეგრელიშვილი თ. მეცადინეობა ფერხდება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 2.  

აუდიტორიების უქონლობა, ლექტორის გამოუცხადებლობა - სამართლის ფაკულტეტის მე–2 

კურსის (105, 106 ჯგ.) სასწავლო პროცესების შეფერხების ძირითადი მიზეზები. 

1314. ლაპარაკობს გობეჯიშვილი: (ფიზ. მათ. ფაკ.) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 3. 

ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტის, გობეჯიშვილის სტუდენტური ცხოვრების, 

მაღალი აკადემიური მოსწრებისა და უნივერსიტეტის რექტორისა და პარტიული კომიტეტის 

მიმართ მადლიერების შესახებ. 

1315. კ. ბ–ძე. მისაბაძი ჯგუფი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 3. 

ლიტერატურის ფაკულტეტის №143 ჯგუფის მიერ სემესტრის სესიების დაწყებამდე ჩატარებუ-

ლი მოსამზადებელი სამუშაოების შედეგაგ მიღებული წარმატებების თაობაზე. 

1316. ლაპარაკობს გვანჯი მანია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 3. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტად ჩარიცხვით მიღებული განცდისა და ყველა საგანში 

ფრიადოსნობის სურვილის თაობაზე. 

1317. ჯანელიძე გრ. სესიები ორგანიზებულად ჩატარდა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№3.-გვ. 3. 

სასწავლო ნაწილის ანგარიში საზამთრო სესიების ჩატარების ხარისხისა და ახალი სასწავლო 

წლისათვის მზადების შესახებ. 

1318. კაცია კ. ფრიადოსანი ამხ. ილარიონ კოპალიანი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 4. 

ილარიონ კოპალიანის მიერ, საგეგმო განყოფილების სრული კურსის წარჩინებით დამთავრე-

ბისა და სადიპლომო შრომის "სავაჭრო საფინანსო გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია რაიკავში-

რის მაგალითზე" ფრიადზე დამთავრების შესახებ. 

1319. პეტრიაშვილი ა. ჩავაბარე ფრიადზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 4. 
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პროფ. კ. მეგრელიძის დახმარებით, დიპლომანტის მიერ სადიპლომო ნაშრომზე "საქონლის 

გამოცდის მეთოდები, კლასიფიკაცია და თეორიული დასაბუთება" მუშაობა და თემაში წა-

მოჭრილი საკითხების გადაჭრა-დამუშავების დადასტურება შეფასება "ფრიადით". 

1320. ნუცუბიძე. რა გავაკეთე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№3.-გვ. 4. 

პედაგოგის ახსნა-განმარტება პოლიტიკური ეკონომიის საგანის შესასწავლად სტუდენტებთან 

ჩატარებული საქმიანობის შესახებ. 

1321. პ–ნი. ზოოლოგიის კათედრის მუშაობა გარდაიქმნა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№3.-გვ. 4. 

ზოოლოგიის კათედრის მუშაობის გასაუმჯობესებლად კათედრის გამგედ პროფ. ლ. კალან-

დაძის მოწვევის, ზოოლოგიის სახელმძღვანელოების თარგმნისა და კათედრის მუზეუმის სის-

ტემაში მოსაყვანად, შესაბამისი ზომების გატარების თაობაზე. 

1322. ორაგველიძე კ. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საბჭოთა საქართველოს 15 წლის თავ-

ზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 2. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი უნივერსიტეტის დაარსების ისტორიისა 

და მიღწევების შესახებ. 

1323. მუსხელიშვილი. სოც. საქართველოს მათემატიკური კადრები // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№4.-გვ. 2. 

 გასაბჭოების 15 წლის თავზე მათემატიკის და ფიზიკის მეცნიერებათა განვითარება და დარგის 

მეცნიერთა მიღწევები. 

1324. შანიძე ა. 15 წლის წინათ და ახლა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 2. 

ა. შანიძის მიერ დასახელებული ცვლილები და წარმატებები განათლების დარგში. 

1325. Церетели Г. Ф. Наши достижения на фронте гуманитарных наук // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№4.-გვ. 2. 

 პროფესორი გ. წერეთელი, საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებიდან 15 წლის განმავლობაში, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში მიღწევების შესახებ, ბერძნული ლიტერატურის შესწავ-

ლისა და მთარგმნელობითი საქმიანობის კუთხით. 

1326. კალანდაძე ლ. ზოოლოგიის კათედრა იბრძვის სწავლის მაღალი ხარისხისათვის // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვი.-1936.-№4.-გვ. 3. 

ზოოლოგიის კათედრის მუშაობა სასწავლო-სამეცნიერო კუთხით და ბრძოლა ნაკლოვანი მხა-

რეების აღმოსაფხვრელად. 

1327.  კუპრაძე ვ. ჩვენი ფაკულტეტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 3. 

ფიზიკა–მატემატიკის ფაკულტეტის სამაგალითო და მოწინავე დარგად გადაქცევისათვის მუ-

შაობა.  

1328. ცინცაძე ვ. ქიმიის მომავალი ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიეტში // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 3. 

პროფესორ პ. მელიქიშვილის მიერ დაარსებული ქიმიური სკოლის მიერ მიღწეული მნიშვნე-

ლობის შედეგების, ახალგაზრდა ქიმიკოსების აღზრდის, ლაბორატორიების მოწყობისა და 

ქიმიკოსთა და ფიზიკისთათვის ახალი შენობის მშენებლობის შესახებ. 

1329. კაჭახიძე ქეთო. ბედნიერი ცხოვრების შვილი ვარ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-

გვ. 3. 

 1921 წლის 25 თებერვლიდან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის მიღების შესაძლებლობის 

შესახებ. 

1330. გეგენავა ს. დიდ გამარჯვებათა ზეიმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 3. 

 კომუნისტური პარტიის 15 წლისთავზე, უნივერსიტეტის წინაშე დაკისრებული ვალდებულე-

ბები, განათლების გაღრმავებისა და სწავლების ხარისხის ამაღლებისთვის საბრძოლველად. 
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1331. უზნაძე დ. სასურსათო ქიმიის კათედრა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 4.  

 საქართველოს გასაბჭოების 15 წლისთავზე, სასურსათო ქიმიის კათედრის მზადყოფნა სათა-

ნადოდ უზრუნველყოფილი მატერიალური ბაზითა და კვალიფიციური კადრებით. 

1332. ბექაია მ. ქიმიის განვითარებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 4. 

 ქართული უნივერსიტეტის დაარსებიდან, ქიმიის, როგორც მეცნიერების განვითარების შე-

სახებ. 

1333. მისაბაძი ამხანაგი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 4. 

 სერგო ბოცვაძის, როგორც აკადემიურად მოწინავე სტუდენტის მოღვაწეობის შესახებ. 

1334. ორჯონიკიძე ქ. ჩემი სიტყვა // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№4.-გვ. 4. 

 ავტორის მიზანი, რომელიც საშუალო სკოლის დამთავრების შემდგომ ჩარიცხულ იქნა უნი-

ვერსიტეტის ფიზიკა-მატემატიკის ფაკულტეტზე, იყოს ფრიადოსანი. 

1335. ჯავახიშვილი ალ. გეოგრაფიის მდგომარეობა წინათ და ეხლა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№5.-გვ. 2. 

 გეოგრაფიის, როგორც მეცნიერების ერთ–ერთი დარგის განვითარების შესახებ.  

1336. კეცხოველი ნ. ბოტანიკის კათედრა (1931–1935 წ.წ.) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№5.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოტანიკის კათედრის დაარსებისა და პროფესორე-

ბის, ზაქარია ყანჩაველისა და ნ. კეცხოველის პედაგოგიური და სამეცნიერო კვლევითი მუ-

შაობის თაობაზე. 

1337. შანავა აკ. მისაბაძი მაგალითი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სამეცნიერო  წრეებში, სტუდენტთა ქალაქის სამართველოსა და სტუდენტთა 

კომიტეტის შუამდგომლობით, წაიკითხულ იქნა დოც. კ. კაპანელის მოხსენება: "ხელოვნების 

როლი სოციალისტური მშენებლობის პროცესში". 

1338. საბჭოთა საქართველოს დელეგაციის მიღება პარტიის და მთავრობის ხელმძღვანელთა მიერ 

კრემლში: ამხ. ალექსანდრე ჯანელიძის სიტყვა//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.- გვ. 1. 

 პროფესორ, ალექსანდრე ჯაფარიძის სიტყვა კრემლში, საქართველოს მეცნიერული აზროვნე-

ბისა და უნივერსიტეტის სამეცნიერო-პედაგოგიური კუთხით განვითარების შესახებ. 

1339. დიდი გამარჯვება დიდი ვალდებულება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 1. 

 საქართველოს რესპუბლიკის მოწინავე ადამიანთა დელეგაცია კრემლში, გასაბჭოების 15 წლის-

თავდან დაკავშირებით და სხვა დელეგატებთან ერთად, უნივერსიტეტის წარმომადგენლების 

დ. ჭიჭინაძისა და ა. სამხარაძის ორდენებით დაჯილდოება. 

1340. დოლიძე ი. ჩემი სიტყვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტის მუშაობის 

ანგარიში.  

1341. სამსონია ა. რუსული ენა და სესიები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 2. 

 რუსული ენის შესწავლის აუცილებლობა და ამ კუთხით კათედრის ხელმძღვანელის, პროფ. გ. 

ახვლედიანის მოხსენება, მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. 

1342. გეგეჭკორი ვ. კულტმასობრივი–აღმზრდელობითი მუშაობა აღმავლობის გზით // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის პროფორგანიზაციის მიერ, პარტიული კომიტეტის ხელმძღვანელობით, 

მუშაობა სტუდენტთა სამეცნიერო წრეეების მუშაობის გარდაქმნისთვის. 

1343. "შეფი". შეფი ეხმარება სკოლებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 4.  

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საშეფო საბჭოს მიერ, ტფილისის რაიონის ორი სოფ-

ლის – დიღმისა და ძეგვის სკოლების მატერიალური ბაზისა და სხვადასხვა საკითხების შეს-

წავლა.  
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1344. გამარჯვება მივიყვანოთ ბოლომდე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№8.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტში სტუდენტთა 40-მდე სამეცნიერო წრის მუშაობა მეორე სასწავლო სემესტრში.  

1345. ფაცურია ა. ფრიადოსნების შეხვედრა პროფესორ ლექტორებთან // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№8.-გვ. 1.  

 ეკონომიკის ფაკულტეტის კომკავშირის ორგანიზაციის ბიუროს მიერ ფრიადოსან და წარჩი-

ნებულ სტუდენტთა შეხვედრა უნივერსიტეტის პროფესორ-ლექტორებთან. შეხვედრის მიზანი 

გამოცდილების ურთიერთგაზიარება. 

1346. ძოძუაშვილი ა. მუშაობა გაიშალა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№8.-გვ. 1. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტთან საფინანსო სამეცნიერო 

წრის ჩამოყალიბება და აქტივობა, მეტი რაოდენობის სტუდენტების ჩართულობისა აღნიშნულ 

წრეში.  

1347. ცაცუა კ. ქიმიის ფაკულტეტი აღებულ ვალდებულებათა შესრულებისათვის ბრძოლაში / კ. ცა-

ცუა, ნ. გვაზავა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№8.-გვ. 1. 

 ქიმიის ფაკულტეტის ჩამა კიევის, ბაქოსა და ერევნის უნივერსიტეტებთან სოციალისტურ შე-

ჯიბრებაში და გაწეული მუშაობის ანგარიში.  

1348. ვალდებულებათა უკლებლივ შესრულებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№9.-გვ. 1. 

 სახელწიფო უნივერსიტეტის მიღწევების ჩამონათვალი გასულ სამოსწავლო წელს და მუშაობა 

ნაკლოვანებათა აღმოსაფხვრელად.  

1349. ფაცურია ა. სამეცნიერო წრეების მუშაობა გაშლილია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№9.-გვ. 1. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტზე ჩამოყალიბებული სტუდენტთა სამეცნიერო წრის (პოლიტ–ეკო-

ნომიის, პოლიტ–ეკონომიის ისტორიის, საგეგმო, ეკონომიკურ– პოლიტიკის, სახალხო მეურ-

ნეობის სოციალისტური აღრიცხვის, სავაჭრო საქონლისმცოდნეობის, საფინანსო და საკრე-

დიტო) მუშაობა. 

1350. კავალერისტი. გარეშე პირები სცხოვრობენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№9.-გვ. 3.  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში გარეშე პირთა ჩასახლე-

ბის შესახებ. 

1351. გურაშვილი ილ. კულტურული ცხოვრებისაკენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№9.-

გვ. 3.  

 კიევის, ბაქოსა და ერევანის უნივერსიტეტთან სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ დადებული 

სოცშეჯიბრის ხელშეკრულების ფარგლებში, სტუდენტთა კულტურული და საყოფახცოვრებო 

პირობების გაუმჯობესება. 

1352. ოკუჯავა ი. სასწავლო მუშაობის ორგანიზაციისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№9.-გვ. 3. 

 უმაღლეს სასწავლებლებსა და ტექნიკუმებში საზამთრო აღრიცხვის სესიების შედეგების შედე-

გად, საკ. ალკკ ცეკას დადგენილების საფუძველზე, მუშაობის გაძლიერება. 

1353. ცანავა ვ. კიდევ უფრო მაღლა ავსწევთ სწავლების ხარისხს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.- №9.- გვ. 3.  

 ბიოლოგიის ფაკულტეტის №149 ჯგუფის (1–ლი კურსი) პირველი სემესტრის სუსტი შედე-

გების შედეგად მზადება მდგომარეობის გამოსასწორებლად. 

1354. ხვინგია მაკ. მოვსპოთ "კამპანიურობა" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№9.-გვ. 4.  

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრაქტიკაში დამკვიდრებულ სუსტი სტუდენტები-

სადმი აკადემიური დახმარების აღმოჩენის მცდელობის მიუხედავად, არასათანადო შედეგე-

ბის შესახებ. 
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1355. ს. ახალგაზრდა საბჭოთა მეცნიერი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 2.  

 ბიკენტი მეუნარგიას სასწავლო-სამეცნიერო გზა სენაკის სასწავლებლიდან სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის ასპირანტურამდე. 

1356. ფრიადოსანთა კონფერენცია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის კლუბში გამართული ფრიადოსან და დამკვრელ სტუდენტთა კრება, სადაც 

დარიგებულ იქნა სპეციალური ნიშანი წარწერით: "ტ. ს.უ ფრიადოსანი". 

1357. ჭანუყვაძე ელისე. რით მივაღწიე წარმატებას?//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 3. 

 სამართლის ფაკულტეტის მესამე კურსის ფრიადოსანი სტუდენტის მიერ მიღწეული წარმა-

ტება გულისხმიერი და ენერგიული მუშაობით. 

1358. ჩახვაძე. რით მოვედით სტახანოველთა დღესთან//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- №10.- გვ. 3. 

 სახალხო–სამეურნეო აღრიცხვის კათედრის მიერ იმ პირობების შესრულება, რომელიც გათ-

ვალისწინებულია ტფილისის, კიევის, ბაქოსა და ერევნის უნივერსიტეტების სოციალისტური 

შეჯიბრების ხელშეკრულების ფარგლებში. 

1359. ხუხუა შ. სანიმუშო ჯგუფი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 3.  

 სამართლის ფაკულტეტის 78 მოწინავე ჯგუფის (მე-3 კურსის) აკადემიურ მომზადებისა და 

შრომის დისციპლინის საქმეში მიღწეული წარმატებების შესახებ და პროფ. ალ. ვაჩეიშვილის 

მუშაობა, სტუდენტთათვის ცოდნის ამაღლების კუთხით.  

1360. ბეროძე ოთ. ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№10.-გვ. 4. 

 ოთ. ბერიძის მუშაობა საკუთარ თავთავთან, ბრძოლა მიმდინარე სემესტრში შეინარჩუნოს 

ფრიადოსნის საპატიო სახელი და სადიპლომო ნაშრომი "ლეგალური მარქსიზმის ეკონომიური 

შეხედულებების შესახებ“ დაიცვას ფრიადზე. 

1361. ჯაფარიძე გ. "სწავლება კარგსა და ფრიადზე"// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 4.  

 ქიმიის ფაკულტეტის კომკავშირული ორგანიზაციის მუშაობა, ფაკულტეტზე თითო ან ორსა-

გან ჩაუბარებელი სტუდენტების მიმართ. 

1362. ჯიჭონაია ჟ. ექსკურსია ქარხანაში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის საფინანსო სექციის №101 ჯგუფის სამკუთხედის ხელმძღვანელო-

ბით ექსკურსია "26 კომუნარების" სახელობის ქარხანაში. 

1363. გოზალიშვილი გ. მოჯამაგირეობიდან მეცნიერების დაუფლებისაკენ // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1936.- №10.- გვ. 4.  

 ისტორიის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტის წარმატებების შესახებ. 

1364. უცხო ენათა დაუფლებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის უცხო ენების კათედრისა და პედაგოგების მუშაობა ენების შესწავლის კუთ-

ხით. 

1365. სწავლის ახალგაზრდა ენტუზიასტები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 1.  

 უნივერსიტეტში, ახალგაზრდა ენტუზიასტების ნიჭისა და შემოქმედებითი უნარის გამოყენება 

წარმატებების მისაღწევად და შესანარჩუნებლად. 

1366. ქარვანყან. რა გვიშლის ხელს? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 1. 

 გერმანული ენის სუსტად ფლობის კუთხით, ლიტერატურის ფაკულტეტის გერმანული სექ-

ციის მეორე კურსის ჯგუფის წინსვლის შეფერხების მიზეზის დაძლევა ლექტორ, ი. ცხვედაძის 

ხელმძღვანელობით. 

1367. შონია. ნუთუ ეს მოსათმენია!... // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 2. 

 სტუდენტთა ქალაქის მე–7 კორპუსის საყოფაცხოვრებო პირობების არადამაკმაყოფილებელი 

მდგომარეობისა და წესრიგის დამრღვევ სტუდენტთა შესახებ. 

1368. ოსეთის პედინსტიტუტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 2. 
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 უნივერსიტეტის მეცნიერ-მუშაკთა მიერ, წარმოება-დაწესებულებებსა და კლუბებში ლექციე-

ბის ჩატარების თაობაზე. 

1369. კალანდაძე ლ. ვალდებულებებს ვანაღდებთ//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 2.  

 კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან სოცშეჯიბრის ხელშეკრულებსათან დაკავშირებით ზო-

ოლოგიის კათედრის მიერ სასწავლო-სამეცნიერო მუშაობის გაშლა. 

1370. ბუბუტეიშვილი ვ. სოცშეჯიბრებაში გამარჯვებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№11.-გვ. 2.  

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატისა და პარტიული კომიტეტის მუშაობის 

შედეგად მოპოვებული მნიშვნელოვანი მიღწევები, მათ შორის სტუდენტთა მატერიალურ–

კულტურული საყოფაცხოვრებო საკითხების გაუმჯობესებაც. 

1371. სიმართლე. დამნაშავეს აღარ ვეძებთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 3. 

 ლიტერატურის ფაკულტეტზე ევროპული ენისა და ლიტერატურის სექციის დეკანის ბ. ბუა-

ჩიძისა და და უცხო ენების კათედრის გამგის, ე. ტატიშვილის ხელმძღანელობითა და მზრუნ-

ველობით უცხო ენების შესწავლის გაუმჯობესება. 

1372. ყაჯარდუზოვი ს. ვიძლევით პირობას: [ლიტ. ფაკულტეტის 143 ჯგუფი] // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 3. 

 ლიტერატურის ფაკულტეტის 143 ჯგუფის (გერმანული, ფრანგული, ინგლისური) სტუდენტ-

თა საუკეთესო მაჩვენებლები ენების შესწავლის საქმეში. 

1373. დაუშვილი პარმენ. როგორ ვეუფლები უცხო ენას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№11.-გვ. 3. 

 ლიტერატურის ფაკულტეტის დასავლეთ ევროპის სექციის მე-2 კურსის (გერმანული ჯგუფი) 

სტუდენტის გულისხმიერი დამოკიდებულება გერმანულ ენის შესასწავლად.  

1374. ტატიშვილი ე. უცხო ენების სწავლებისათვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 3. 

 უცხო ენების შესწავლის აუცილებლობასა და მნიშვნელობის შესახებ. 

1375. ყურაშვილი ბ. სამეცნიერო წრეები ბიოლოგიურ ფაკულტეტზე // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№11.-გვ. 4.  

 ბიოლოგიის ფაკულტეტზე სამეცნიერო წრეთა მუშაობა და პრობლემები. 

1376. სამეცნიერო სესია ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№12.-გვ. 1.  

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კიევის, ბაქოსა და ერევნის უნივერსიტეტების 

მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო სესია. 

1377. მნიშვნელოვანი თარიღი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№12.-გვ. 1. 

 სამეცნიერო მუშაობის კავშირის განმტკიცებისთვის თბილისის, კიევის, ერევნისა და ბაქოს 

უნივერსიტეტებთან დადებული სოცხელშეკრულებისა და მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო სე-

სიის მოწვევის მნიშვნელობა.  

1378. Гасанбеков Б. Д. Мое Впечатление от Первой Научной Сесии Тифлисского Университета // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№12.-გვ. 1. 

 აზერბაიჯანის სახელმწიფო უნივერიტეტის რექტორის შთაბეჭდილება პირველ სამეცნიერო 

სესიის შესახებ თბილისის უნივერსიტეტში. 

1379. Вступительное слово заслуженного профессора И. Бериташвили // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№12.-გვ. 3. 

 მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის, პროფ. ი. ბერიტაშვილის სიტყვა უნივერსიტეტის 

კლუბში თბილისის, კიევის, ბაქოსა და ერევნის მეცნიერ-მუშაკთა სამეცნიერო სესიის პლე-

ნარული სხდომის გახსნაზე. 
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1380. ჩოლობარგია ი. როგორ ვმუშაობთ დიპლომზე//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№12.-გვ. 4. 

 დოცენტ ნ. კეცხოველის მიერ, ბოტანიკის კათედრაზე დიპლომანტ სტუდენტთა და ხელმძღვა-

ნელთა საერთო კრების მოწვევა, სადაც მოსმენილ იქნა თვითეული დიპლომანტის მოხსენება 

ჩატარებული მუშაობის შესახებ. 

1381. ფაცურია ა. ფრიადოსნობისაკენ // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№12.-გვ. 4.  

 უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის კ. კ. ორგანიზაციის მიერ, ფრიადოსან და წარჩი-

ნებულ სტუდენტთა შეხვედრა უნივერსიტეტის პროფესორებთან ხარვეზების აღმოსაფხვრე-

ლად. 

1382. ორაგველიძე კარლო. ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.- 1936.- №13.- გვ. 2.-„პრავდა“ 27/IV. 

 უნივერსიტეტის რექტორი ჩატარებული და სამომავლო გეგმების შესახებ. 

1383. აბაშიძე გრიგოლ. ეს მხოლოდ დასაწყისია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 3. 

 სტუდენტის დამოკიდებულება სადიპლომო თემის მიმართ. 

1384. შამათავა დავ. „მე ეს მახარებს“ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 3. 

 სადიპლომო თემის „გიორგი ჭალადიდელის შემოქმედება“ განხილვა. 

1385. შარაშენიძე იოსებ. უნივერსიტეტი წარმატებულად დავამთავრე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№13.-გვ. 3. 

 ისტორიის ფაკულტეტის საკვალიფიკაციო კომისიის მაღალი შეფასება, ფილოსოფიურ დარგში 

ი. შარაშენიძის მიერ წარმოდგენილ სადიპლომო ნაშრომზე. 

1386. როინიშვილი ფილიმონ. გულწრფელი მადლობა... // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№13.-გვ. 3. 

 წარჩინებული სტუდენტის მადლიერება უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობისა და პროფესო-

რების მიმართ.  

1387. მანთიძე ბენია. ბედნიერი ვარ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 3. 

 გზა ბავშვთა სახლიდან უმაღლეს სასწავლებლამდე და მიღწევები. 

1388. გ.-ე. 7 სპეციალისტი უცხოეთის ლიტერატურაში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№13.-გვ. 3. 

 ლიტერატურის ფაკულტეტის დასავლეთის განყოფილების დიპლომანტთა მიერ სადიპლომო 

შრომების წარჩინებით დაცვა უცხო ენაზე. 

1389. გაჩეჩილაძე გივი. კიდევ ვიპრძოლებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 3. 

 სტუდენტის მიერ ამოცანის წარმატებით გადაჭრა, სადიპლომო თემის უცხო ენაზე წარმა-

ტებით დაცვის კუთხით. 

1390. გამარჯვებულნი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 3. 

 კურსდამთავრებულ, ფრიადოსან სტუდენტთა შესახებ. 

1391.  სხირტლაძე სიმონ. მთელს ჩემს ცოდნას მოვახმარ სოციალისტურ სამშობლოს // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 4. 

 მუშაობა სადიპლომო თემაზე „მამია გურიელის ცხოვრება და შემოქმედება“. 

1392. ორაგველიძე კ. ორგანიზებულად ჩავატაროთ გამოცდები // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-

1936.-№15.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის რექტორის მუშაობის ანგარიში და მზადება მისაღები გამოცდებისთვის. 

1393. შ. ქ. გამოცდები პოლიტცოდნაში // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№15.-გვ. 1. 

 მისაღები გამოცდების შედეგები პოლიტცოდნაში.  

1394. გ. ს-ვი. ერთი დღე გეოგრაფიაში // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№15.-გვ. 1. 

 საგამოცდო კომისიის შემადგენლობისა და აბიტურიენტთა შედეგების შესახებ გეოგრაფიაში. 
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1395.  აბზიანიძე გ. გამოცდები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში: (პირველი დღის შედეგები) // 

ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№15.-გვ. 1. 
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გვ. 3. 
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1936.-№20.-გვ. 1. 
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რებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 1. 
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1441. ბედნიერიძე. სულ ძილი, ძილი....// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№22.-გვ. 4. 
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ფიზიკა–მათემატიკის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტის საჩივარი, საქმის მწარ-
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რებაში. 

1773. მოწინავეთა რიგებში: სამართლის ფაკულტეტი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№4.-გვ. 1. 

 სამართლის ფაკულტეტის ქალთა აქტივობა 8 მარტის დღესასწაულთან დაკავშირებით და მა-

თი ვალდებულებანი. 

1774. გვიშიანი გ. საუკეთესო ჯილდო დამკვრელ ქალებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№4.-გვ. 2. 

 ისტორიის ფაკულტეტის მიერ საუკეთესო სტუდენტი ქალების დაჯილდოვება. 

1775. დოლიძე ტ. როგორ ვხვდებით 8 მარტს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№4.-გვ. 2. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტ ქალთა მიღწევები. 

 

1936 წელი 

1776. Чхеидзе А. Что мне дала Советская власть // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.-გვ. 3.  

 ქალის, როგორც მეცნიერ-მუშაკის წარმატებები რუსული ლიტერატურის შესწავლის კუთხით 

ქართულ უნივერსიტეტში. 

1777. რვა მარტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 1. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერ და მომსახურე ქალთა შემადგენლობა და 

ციფრობრივი მონაცემები. 

1778. დადიანი ქ. რა მოგვცა 8 მარტმა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 1. 

 ეკონომიკის ფაკულტეტის მეოთხე კურსის ფრიადოსანი სტუდენტის ქ. დადიანის მიღწევები 

და დასახული მიზნები. 

1779. სტუდენტი ქალის პირობა სასწავლებლის წარმატებით დამთავრებისთვის და ქალთა საერთა-

შორისო დღის აღნიშვნა. 

1780. ალდამოვა ნ. საბჭოთა ქისტეთის თავისუფალი ქალი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№5.-გვ. 1. 

 სტუდენტი ქალის პირობა სასწავლებელს დაამთავრებს ფრიადზე და ზეიმობს ქალთა საერ-

თაშორისო დღეს. 

1781. ანთაძე ნუნუ. საბჭოთა ქვეყნის ბედნიერი ადამიანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№5.-გვ. 3. 

ნუნუ ანთაძის ვალდებულებები ქვეყნის წინაშე.  

1782. ჟვანია ნ. რვა მარტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 3. 

 სტუდენტ ნ. ჟვანიას მადლიერება ხელისუფლების მიმართ, მიიღოს უმაღლესი განათლება, 

იყოს დამკვრელი, გააღრმაოს აკადემიური მუშაობის ხარისხი, აქტიურად ჩაებას საზოგადოებ-

რივ–პოლიტიკურ საქმიანობაში და წარმატებით დაამთავროს უნივერსიტეტი.  

1783. გაბილაია ქეთო. ქალთა ზეიმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 3.  

 ქეთო გაბილაიას სწრაფვა მეცნიერების დაუფლებისა და წარმატების შენარჩუნებისთვის. 
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1784. ხუნდაძე მარო. მრავლდებიან მეცნიერ–მუშაკ ქალთა კადრები // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№5.-გვ. 3. 

 ქალის როლი ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში. 

1785. ჩიხლაძე ნინა. დიადი დღე - 8 მარტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 4. 

 საბჭოთა ხელისუფლების დამოკიდებულება ქალის მიმართ და ნინა ჩიხლაძის საქმიანობა, 

როგორც აკადემიური დონის, ასევე პოლიტიკური მომზადების გაუნჯობესების კუთხით. 

1786. მესხი ანიკო. ოქტომბერმა მოგვცა თავისუფლება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-

გვ. 4.  

 ქალთა საერთაშორისო დღე და ანიკო მესხიას წარმატებები. 

1787. ლობჯარია შ. მეც ვზეიმობ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 4. 

 შ. ლობჯარიას წარმატებები და დღესასწაულის აღნიშვნა. 

 

1937 წელი  

1788. ბირკაძე თ. ქალთა საერთაშორისო დღე: გაუმარჯოს ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№9.-გვ. 3. 

 26 წელი ქალთა საერთაშორისო დღის - 8 მარტის დამკვიდრებიდან. 

1789. ძიძიგური ჟუჟუნა. ბედნიერი ქვეყნის ქალები ვართ : გაუმარჯოს ქალთა საერთაშორისო დღეს 

8 მარტს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№9.-გვ. 3.  

ჟუჟუნა ძიძიგურის შეხედულება ქალისა და მამაკაცის თანასწორობასთან დაკავშირებით. 

1790. გვასალია თამარა. დიდი ზეიმის დღე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№25.-გვ. 2. 

 სოციალიზმის პერიოდში უნივერსიტეტის გოგონების როლი საზოგადოებრივ საქმიანობაში. 

 

1938 წელი  

1791. იბარური დოლორეს. რესპუბლიკური ესპანეთის ქალები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1938.- №6.- გვ. 1. 

 დოლორეს იბარურის გამოსვლა სახელმწიფოს დაცვისა და თავდაცვის საქმეში ქალთა აქ-

ტიური მონაწილეობის თაობაზე. 

1792. ღლონტი ელეონორა. ბედნიერი საბჭოთა ქალი //ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№6.-გვ. 3. 

 საბჭოთა კავშირში ქალის მამაკაცთან თანასწორი უფლებები სამეურნეო, სახელმწიფი, კულ-

ტურული და საზოგადოებრივ–პოლიტიკური ცხოვრებაში. 

1793. ცანავა იპ. სახელოვანი ქალიშვილები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№6.-გვ. 3. 

 ქალის მამაკაცთან თანასწორი უფლებები სამეურნეო, სახელმწიფი, კუტურული და საზო-

გადოებრივ–პოლიტიკური ცხოვრების ყველა დარგში და ქალთა საერთაშორისო დღის–8 

მარტის აღნიშვნა წარმატებებით. 
 

1939 წელი 

1794. დუნდუა ტატიანა. უნივერსიტეტის მოწინავე ქალები //ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-

№7.-გვ. 3. 

 ქალთა  საერთაშორისო დღის  – 8  მარტის აღნიშვნა უნივერსიტეტის  ქალების მიერ წარმატე-

ბებითა და მეცნიერული მიღწევებით. 

1795. კვიჟინაძე ქეთო. ჩემი სიხარული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№7.-გვ. 3. 

 ქ. კვიჟინაძე, როგორც ფრიადოსანი სტუდენტი, აღნიშნავს ქალთა დღეს. 

1796. ხუნდაძე მ. ქალი ჩვენთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№7.-გვ. 3. 

 მ. ხუნდაძის, როგორც ქალის როლი საზოგადოებრივ საქმიანობაში და მისი მიღწევები. 
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1797. "სპუტნიკ  აგიტატორიდან". სოციალისტური  ქვეყნის  ქალები  //  ბოლშევიკური  კადრებისათ-

ვის.-1939.-№7.-გვ. 3. 

ქალთა აქტივობა ზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

დღესასწაული  

1928 წელი 

1798. ა–ნ. (აპ. ნუცუბიძე.) პირველი მაისის დღესასწაული // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-

№13–14.-გვ. 1. 

პირველი მაისი როგორც საერთაშორისო პროლეტარიატის დღე. 

1799. პირველი მაისი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№13–14.-გვ. 1. 

პირველი მაისი მსოფლიო პროლეტარიატის დღესასწაული, მუშათა კლასის სოლიდარობის 

დღე. 

1930 წელი 

1800. ნათაძე გ. აღდგომა და 1 მაისი // საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.–1930.–№2.–გვ. 1–2. 

სააღდგომო და საპირველმაისო დღესასწაულთა შედარება.  

1934 წელი 

1801. პირველ მაისის დღესასწაული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№6.-გვ. 1. 

მსოფლიო პროლეტარიატის სოლიდარობისა და უდიდესი მნიშვნელობის დღესასწაულის შესახებ. 

1935 წელი 

1802. ბრძოლისა და გამარჯვების დღე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№9.-გვ. 1. 

პროლეტარიატი საპირველმაისო დღესასწაულთან დაკავშირებით. 

1803. კრუპსკაია ნ. ვ.ი. ლენინი და პირველი მაისი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№9.-გვ. 2–3. 

პირველი მაისი მშრომელთა საერთაშორისო დღე. 

1936 წელი 

1804. ბრძოლისა და გამარჯვების დღე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 1. 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კოლექტივის მიღწევები და პირველი მაისი. 

1805. აბულაძე იუსტინე. ჩემი ცხოვრების ბედნიერი დღეები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№10.- გვ. 2. 

იუსტინე აბულაძის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა და სოლიდარობა 1 მაისისადმი. 

1806. ცინცაძე. ორი სამყარო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 2. 

პროფესურისა და სტუდენტობის ენტუზიაზმი პირველი მაისისა და ქალთა საერთაშორისო 

დღისადმი. 

1807. კვაჭაძე ივანე. ჩემი შთაბეჭდილებანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 2. 

ივანე კვაჭაძის მეცნიერული მუშაობა უნივერსიტეტში კარლო ორაგველიძის ხელმძღვანელო-

ბით და მასთან ერთად 1 მაისის აღნიშვნა. 

1808. თეთრაძე ვ. სიამოვნებით ვხვდები პირველ მაისს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№10.-გვ. 3. 
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 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბის მბეჭდავისა და ელექტროტექნიკოსის საქმიანობა და სა-

პირველმაისო დღესასწაულის აღნიშვნა ახალი მიღწევებით. 

1809. გამრეკელიძე ს. აბგარ ყაზაროვი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 3. 

სტამბის მუშაკის საქმიანობა და სოლიდარობა 1 მაისისადმი. 

 

1937 წელი 

1810. გურიკოს მამა. ნაძვის ხე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა სიხარული საახალწლო ზეიმზე. 

1811. გაუმარჯოს 1 მაისს–საერთაშორისო პროლეტარიატის რევოლუციური ძალების საბრძოლო 

დათვალიერებას: ბრძოლისა და გამარჯვების დღესასწაული // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№14.-გვ. 1. 

 პირველი მაისი – მშრომელთა საერთაშორისო სოლიდარობის დღე და მუშათა სოციალურ‐ეკო-

ნომიკური მიღწევებისთვის. 

 

1938 წელი 

1812. პირველი მაისი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№11.-გვ.1. 

 მსოფლიო მუშათა კლასის სოლიდარობის დღის, 1 მაისის აღნიშვნა საბჭოთა ქვეყნის ხალხთა 

მიერ. 

1813. ცანავა იპ. პირველი მაისი და ახალგაზრდობა//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№11.-გვ. 4.  

 მსოფლიო  მუშათა  კლასის  სოლიდარობის დღე 1  მაისი და თბილისის  სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტი. 

 

1939 წელი 

1814. გაუმარჯოს პირველ მაისს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№15.-გვ. 1. 

 პირველი მაისი – საერთაშორისო პროლეტარიატის საბრძოლო ძალებისა და საბრძოლო მზად-

ყოფნის დათვალიერების დღე.  

1815. ფლორინი ვ. პირველი მაისის 50 წლისთავი  // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№15.-გვ. 

2.-„სპუტნიკ აგიტატორიდან". 

 50 წლიანი ისტორია პირველ მაისთან დაკავშირებით. 

1816. მურაჩაშვილი ა. 1 მაისობა საქართველოში//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№15.-გვ. 2. 

 საპირველმაისო ღონისძიებების ისტორია საქართველოში. 

 

მათემატიკა 

1934 წელი 

1817. გოკიელი ლ. მოვუსმინოთ საბჭოთა მეცნიერებს: პროფესორებს, დოცენტებს, ასპირანტებს მა-

თი მუშაობის შესახებ: ლაპარაკობს პროფ. ლ. გოკიელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№5.-გვ. 2. 

 პროფესორ ლ. გოკიელის სამეცნიერო მოღვაწეობა. 

1935 წელი 

1818. მათემატიკის დოქტორი ლევან პეტრეს–ძე გოკიელი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№6.-გვ. 4. 

 ლევან პეტრეს–ძე გოკიელის ბიოგრაფიული ცნობები და სამეცნიერო მიღწევები. 
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1819. მუსხელიშვილი ნ. სალამი მეცნიერებისა და ტექნიკის ხელოვნებისა და ლიტერატურის მუშა-

კებს: რაზე ვმუშაობ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№18.-გვ. 2. 

 მათემატიკის ფაკულტეტის დეკანის მუშაობის ანგარიში, რომლის შრომები ეხება დრეკადობის 

თეორიას და ახალი მეთოდების შექმნას. 
 

ასტრონომია 

1927 წელი 

1820. სტუდენტის სიზმრები // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1927.-№1.-გვ. 5. 

 სტუდენტების მიერ სიზმრის ახსნა. 

 

1928 წელი 

1821. სიზმრის ახსნა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№4.-გვ. 4. 
 

ფიზიკა  

1935 წელი 

1822. სალამი საბჭოთა მეცნიერების დამკვრელებს: პროფესორი დ. ღოღობერიძე // ბოლშევიკური   

კადრებისათვის.-1935.-№9.-გვ. 3. 

დ. ღოღობერიძის სამეცნიერო მუშაობა ფიზიკის დარგში. 
 

ქიმია  

1934 წელი 

 

1823. წულაძე ე. დ. ი. მენდელეევი და თანამედროვეობა (1834–1934) // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№2.-გვ. 3. 

 დ. ი. მენდელეევის შემოქმედება. 

1824. კოკოჩაშვილი გ. პლაგიატის იშვიათი ნიმუში: მ. შალამბერიძე–"ფიზიკური ქიმია": ნაწ. 1, 1927 

წ. // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№2.-გვ. 4. 

 რეცენზია მ. შალამბერიძის წიგნზე, რომელიც კოკოჩაშვილის შეხედულებით წარმოადგენს 

სხვადასხვა ავტორთა შრომების თარგმანს და არა ორიგინალურ ნაშრომს. 
 

1935 წელი 

1825. სალამი საბჭოთა მეცნიერების დამკვრელებს: დოც. გ. გორდაძე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1935.-№9.-გვ. 3. 

 დოცენტ გ. გორდაძის მუშაობა სამეცნიერო საკვლევო თემებზე, რომელიც ეხება თანამედროვე 

კვანტური ქიმიის პრობლემებს. 
 

1936 წელი  

1826. რუხაძე ვ. მადლობა მეცნიერული ხელმძღვანელობისათვის: [გაზ. "ბოლშევიკური კადრები-

სათვის" რედაქციას] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 4. 

 ტფილისის პედინსტიტუტის ქიმიის ლაბორატორიაში, პეპსინის ქარხანაში რძის ნაწარმთა გა-

დამუშავებისთვის ასისტენტ კვირაიას საქმიანობა, უნივერსიტეტის ქიმიის კათედრის გამგის 

ვ. უზნაძის ხელმძღვანელობით. 

 



153 
 

1937 წელი 

1827. ქიმიის მეცნიერებათა პირველი დოქტორი საქართველოში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№3.-გვ. 3. 

 სრულიად საკავშირო სამეცნიერო აკადემიის პრეზიდიუმის მიერ, თბილსის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორის შ. რ. ცინცაძის მიმართ ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარის-

ხის მინიჭება, ანალიზურ და აგროქიმიაში გამოცემული შრომებისთვის. 

1828. დისერტაციის დაცვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 4. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ქიმიის ფაკულტეტის საბჭოს საჯარო სხდომაზე, 

დოც. შალვა სილოვანის–ძე შარაშენიძის მიერ დისერტაციის დაცვა ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატის მოსაპოვებლად, თემაზე: "პლატინის კატალიზატორის მოწამლვა სპილენძის და 

ვერცხლის იონებით". 

გეოლოგია 

1935 წელი 

1829. ჯანელიძე ალ. სალამი მეცნიერებისა და ტექნიკის ხელოვნებისა და ლიტერატურის მუშაკებს: 

გეოლოგია საბჭ. საქართველოში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№18.-გვ. 2. 

 საქართველოში გეოლოგიის განვითარება და უნივერსიტეტში დარგისა და ახალგაზრდა კად-

რების მომზადების საკითხი. 
 

1941 წელი 

1830. კახაძე ი. გეოლოგიის ინსტიტუტი  // სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 3. 

 გეოლოგიის, როგორც მეცნიერების განვითარების, გეოლოგიურ–პალეონტოლოგიური კათედ-

რისა და გეოლოგიის ინსტიტუტის დაარსებისა და განვითარების ისტორია. 

 

ბიოლოგია  
 

1934 წელი 

1831. ვასაძე ე. მოვუსმინოთ საბჭოთა მეცნიერებს: პროფესორებს, დოცენტებს, ასპირანტებს მათი მუ-

შაობის შესახებ: ლაპარაკობს ასპირანტი ე. ვასაძე//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ.2. 

 ასპირანტ, ე. ვასაძის მუშაობა ზოგადი ბიოლოგიის დარგში.  

 

1937 წელი 

1832. ბ. ყ. ნ. კეცხოველი ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№23.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს საჯარო სხდო-

მაზე  ნ. კეცხოველის მიერ სადისერტაციო შრომის დაცვა – "საქართველოს მცენარეულობის ძი-

რითადი ტიპები და ველების წარმოშობა" და ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის ხარის-

ხის მინიჭება. მოცემულია მეცნიერის ბიოგრაფია. 

1833. კეცხოველი ნ. რა მომცა ოქტომბერმა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№25.-გვ. 3. 

 ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ნ. კეცხოველი მეცნიერების განვითარების ხელშემწყო-

ბი პირობების შესახებ. 
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1938 წელი 

1834. ჩერქეზიშვილი ნ. დარვინის როლი ბიოლოგიაში / ნ. ჩერქეზიშვილი, პ. მგალობლიშვილი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№4.-გვ. 4. 

 დარვინის მოძღვრების შესახებ. 

 

1939 წელი 

 

1835. ხელაძე პ. დიდი ამოცანების წინაშე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 1. 

 საქართველოს  ფლორისა  და  ფაუნის  შესწავლის კუთხით, ბიოლოგიის  დარგში  მომუშავე 

სპეციალისტების ამოცანები. 

 

მ ე დ ი ც ი ნ ა 
 

1933 წელი 

1836. ელიავა გ. პროფ. ფ. დ'ჰერელი ტფილისში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩენილი მეცნიერის, პროფ. ფელიქს დ’ჰერელის 

სტუმრობა და მისი მიერ თავისის აღმოჩენიდან უნივერსიტეტის გამომცემლობისთვის მოკლე 

შრომის მომზადება. 

1837. პროფ. დ'ჰერელის მოხსენება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№6.-გვ. 4. 

 ტფილისის უნივერსიტეტის კლუბში პროფ. დ'ჰერელის მიერ წაკითხული მოხსენება: "ბაქტე-

რიოფაგიის ბუნების შესახებ". 

 

1934 წელი 

1838. ქუთათელაძე ვ. დროზე გამოვასწოროთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ქალაქში არსებულ არაკეთილმოწყობილი აბანო, რომელიც საჭიროებს სათანადო 

ყურადღებას. 

1839. ჭილაია ს. სისუფთავე ჯანმრთელობის საწინდარია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№16.-გვ. 2. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში არსებული ნაკლოვა-

ნებანი. 

1840. დევიძე კ. გაჯავრებულია და არ ალაგებს: (სტუდენტთა ქალაქი) // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№16.-გვ. 2. 

 სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში სტუდენტებზე "გაჯავრებული" დამლაგებლის საქმი-

სადმი არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება. 

 
 

1935 წელი 

1841. ენუქიძე ა. პროფ. ივ. ბერიტაშვილის დაჯილდოვება // ბოლშევილური კადრებისათვის.-1935.-

№1.-გვ. 3. 

 ტფილისის უნივერსიტეტის პროფესორის, ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის გამგის ივ. 

ბერიტაშვილის დაჯილდოება ერთი ათასი მანეთითა და პერსონალური საპატიო სიგელით. 

1842. გედევანი ი. სახელოვანი მეცნიერი: პროფ. ივ. ბერიტაშვილის იუბილეს გამო / ი. გედევანი, ვ. 

აბესაძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№3.-გვ. 4. 
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 პროფესორ, ი. ბერიტაშვილის მეცნიერულ–პედაგოგიური მოღვაწეობიდან 25 წელისთავის აღ-

ნიშვნასთან დაკავშირებით დაგეგმილი ღონისძიებები. 

1843. სალამი საბჭოთა მეცნიერების დამკვრელებს: პროფ. ბერიტაშვილი // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№9.-გვ. 3. 

 ივ. ბერიტაშვილის ხელმძღვანელობით ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მუშაობა. 

 

1936 წელი 

1844. ბერიტაშვილი ი. საბჭოთა ფიზიოლოგია საბჭ. საქართველოში // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№4.-გვ. 2. 

 ცხოველთა და ადამიანის ფიზიოლოგიის განვითარება საქართველოში და ტფილისის სახელმ-

წიფო უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია. 

1845. ბირკაძე თამარ. სტალინური ზრუნვის დიდი ნიმუში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№12.-გვ. 2.  

 გამოხმაურება გამოქვეყნებულ კანონ–პროექტზე, რომელიც ეხება აბორტის აკრძალვას.  

1846. შეროზია კ. მოგვეცით ექიმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№26.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ქალაქის მმართველის ვაშაკიძის მოთხოვნა დასვენების დღეებში კვალიფიციური 

ექიმის მომსახურებასთან დაკავშირებით. 

 

1939 წელი 

1847. კოპალეიშვილი ილია. სიცოცხლის დაზღვევა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№4.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტში სიცოცხლის დაზღვევის საქმის ჩაშლის შესახებ. 

1848. ბექაური ა. სუსტად მუშაობს / ა. ბექაური, ვ. ფოფხაძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-

№7.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტთან არსებული წითელი ჯვრისა და წითელი ნახე-

ვარმთვარის ორგანიზაციის სუსტი მუშაობა. 

1849. პაპისმედოვი ა. კრებამ დასახა ღონისძიებანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 4. 

 წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოების კრება უნივერსიტეტში. 

 

1941 წელი 

1850. ბერიტაშვილი ი. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი // სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 3. 

ი. ბერიტაშვილი უნივერსიტეტის ფიზიოლოგიური ინსტიტუტის მიერ წარმოებული კვლე-

ვითი მუშაობის მოკლე მომოხილვის შესახებ. 

 

საინჟინრო საქმე  
 

1933 წელი 

1851. ს–ნი. მოვაწყოთ ლაბორატორიულ ხელსაწყოების წარმოება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.-№1.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის ლაბორატორიებისა და სამეცნირო ინსტიტუტების მოთხოვნა ხელსაწყოების 

დასამზადებლად საკუთარი საწარმოების შექმნისთვის. 
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1934 წელი 

1852. ავაგოთ თვითმფრინავი: შენდება ა/კ მეც. მუშ. სახ.თვითმფრინავი // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.- 1934.- №15.- გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგთა და ტექნიკური პერსონალის გამოეხმაურება ა/კ მეც-

ნიერულ მუშაკთა სახელობის თვითმფრინავის აგებასთან დაკავშირებით. 

1853. ავაგოთ თვითმფრინავი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№16.-გვ. 4. 

 გაზეთ "ახალგაზრდა კომუნისტის" და ა/კ მეცნიერ-მუშაკთა სახელობის თვითმფრინავის 

ასაგებ ფონდში შემოწირული თანხისა და შემომწირველთა სია. 

 

1935 წელი 

1854. ჩხენკელი ნ. მჩქეფარე შავდრევნით როდის დავტკბებით!? / ნ. ჩხენკელი, ბ. კოხრეიძე // ბოლშე-

ვიკური კადრებისათვის.-1935.-№15.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ქალაქში შადრევნების მშენებლობის შესახებ. 

 

1937 წელი 

1855. ლი-ლი. ავაგოთ ახალი თბომავალი „კომსომოლი“ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.- 

№2.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა შესაწირი, ხმელთაშუა ზღვაში ესპანეთის სანაპიროებთან, ფაშისტური პარტიების 

მიერ ჩაძირული თბომავლის, „კომსომოლის“ ასაგებად. 

 

1938 წელი 
 

1856. ვინ არის დამნაშავე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№16.-გვ. 4. 

 სტალინის  სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში  ქიმიკოსთა  კორპუსის ასაშე-

ნებლად დახარჯული თანხების ანგარიში. 

 

1939 წელი 

1857. გუგუშვილი პაატა. საექსპორტო  ნავთის ტარის  წარმოება  ბათუმში  //  ბოლშევიკური  კადრე-

ბისათვის.-1939.-№11.-გვ. 2. 

 ბათუმის, როგორც უმნიშვნელოვანესი სამრეწველო ცენტრის მნიშვნელობის შესახებ. 

 

სოფლის მეურნეობა 

1930 წელი 

1858. მაღაროელი. ჩვენი საშეფო მუშაობისათვის // საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.-1930.-№2.-გვ.1. 

 უნივერსიტეტის შეფობა სოფელ ნორიოს ოთხ კოლმეურნეობასთან. 

 

1934 წელი 

1859. დუშუაშვილი ნ. ვშლით საშეფო მუშაობას: 10 დღით საშეფო სოფელში / ნ. დუშუაშვილი, ბრი-

გადის წევრი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№3.-გვ. 1. 

 საგაზაფხულო თესვის საქმეში სოფლისთვის დახმარების აღმოჩენის მიზნით, უნივერსიტეტის 

მიერ საშეფოდ ძეგვისა და დიღომის საბჭოების ფარგლებში შემავალი კოლმეურნეობების 

აყვანა.  
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1860. ბასილაია ლ. ვშლით საშეფო მუშაობას: ვეხმარებით საშეფო სოფელს // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1934.-№3.-გვ. 1. 

 ისტორიის და ლიტერატურის ფაკულტეტის შეფობა დიღმის საბჭოთა მეურნეობისა და სა-

კოლმეურნეო სკოლისადმი.  

1861. ფაცურია ა. მოწინავე უჯრედი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალკკ კომიტეტის მონაწილეობა სასოფლო–სამეურ-

ნეო კამპანიაში. 

1862. ვ. ქ–ვა. საგაზაფხულო თესვის მოწინავე პოზიციები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№4.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის კომკავშირის კომიტეტის საგაზაფხულო თესვის წარმატებით ჩატარებისთვის 

მზადყოფნა. 

1863. მანთიძე ბ. ახალი ბაღი: (სტუდენტთა ქალაქში)//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№10.-გვ. 2. 

 სტუდენტთა ქალაქის დირექციის მიერ, კორპუსების ცენტრში, ბაღების გაშენიანებისთვის 105 

ძირი სხვადასხვა ჯიშის ძვირფასი მცენარის დარგვა. 

1864. მამალაძე მ. უნივერსიტეტის მონაწილეობა ქალაქის გამწვანებაში // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№14.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტიული ორგანიზაციის გამოხმაურება ტფილისის კომიტე-

ტის პლენუმის დადგენილებისადმი ქალაქის გამწვანებასთან დაკავშირებით. 

 

1935 წელი 

1865. ამხ. ლ. ბერიას გამოსვლა საქ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კ–ტის პლენუმზე 1935 წ. 31 მაისს // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1935.-№12.-გვ.1-3. 

 სოფლის მეურნეობისა და მრეწველობის განვითარება საქართველოში და დაჯილდოება ლე-

ნინის ორდენით. 

1866. ამხ. სტალინის სიტყვა მოწინავე კომბაინერთა და კომბაინერ ქალთა თათბირზე 1935 წლის 

პირველ დეკემბერს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№21.-გვ. 1–2. 

 სტალინის სიტყვა კომბაინერთათვის. 

 

1938 წელი 

1867. ლ. შ–ა. ბიბლიოგრაფია: П. В. Гугушвили‐"Сельское хозяйство и аграрные отношения": (социальное 

экономическая история Грузии 1801‐1920 гг. источники и материалы): т.1: До реформенный период 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 4. 

 რეცენზია პ. გუგუშვილის წიგნზე. 

 

კვების ჰიგიენა  
 

1933 წელი 

1868. სტუდენტთა საზოგადოებრივი კვების გასაუმჯობესებლად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.-№ 6.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა კვების გაუმჯობესების მიზნით, საკავშირო სახკომსაბჭოს წინადადება მომარა-

გების სახალხო კომისარიატის მიმართ, 1934 წლის პირველი კვარტლიდან სასწავლებლებისთ-

ვის კვების პროდუქტებზე სახსრების გამოყოფასთან დაკავშირებით. 

 



158 
 

1934 წელი 

1869. შეროზია კალე. სასადილოს დამკვრელი გამგე//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასადილოს გამგის, ილიკო ხომასუ-

რიძის მუშაობა კვების გასაუმჯობესებლად და აღმასრულებელი ბიუროს მიერ გამოთქმული 

კმაყოფილება შესრულებულ სამუშაოზე. 

1870. მოსადილე. თუ სასადილოა სასადილო იყოს//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№16.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქალაქის სასადილოში სადილების გაცემის მოუგვარებლობა, 

გამგის სუსტი მუშაობის შედეგად.  

1871. ცანავა ი. სასადილოა თუ "ბრძოლის ველი"? //ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№16.-გვ. 2. 

 სტუდენტთა ქალაქის სასადილოში სადილების გაცემისა და უსუფთაობის პრობლემები. 

1872. ქუთათელაძე ვ. გამოსწორების გზაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№18-19.-გვ.4. 

 უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მითითებით სტუდენტთა ქალაქის სასადილოს მუშაობის 

გაუმჯობესების მიუხედავად უხარისხო სადილი. 

 

1935 წელი 

1873. ბ–ლ–ა. მეტი ყურადღება სტუდენტთა სასადილოს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№6.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტთან არსებულ სასადილოში სტუდენტებისადმი უხარისხო სადილებით მომსა-

ხურება. 

1874. ხვინგია ი. აი როგორ მუშაობენ ჯოხაძე და ჩხეიძე / ი. ხვინგია, სირაძე // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1935.-№7.-გვ. 3. 

 სტუდენტთა და მეცნიერ-მუშაკთა სასადილოში მისი გამგისა და ექიმის უპასუხისმგებლო 

ქმედება. 

1875. ქუთათელაძე ვ. პურის წერტი ცუდათ მუშაობს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№7.-

გვ. 6. 

 სტუდენტთა ქალაქში გახსნილ პურის სავაჭრო წერტის ცუდი მუშაობა. 

1876. ბაბალაშვილი მ. ახალი გასტრონომიული მაღაზია / მ. ბაბალაშვილი, ივლ. სოფია, მ. ბებია// 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№15.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ქალაქის შენობაში ახალი გასტრონომიული მაღაზიის გახსნა.  

1877. სისუფთავე და წესრიგი მთავარია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№16.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ქალაქის სასადილოში გამეფებული უწესრიგობა და უსუფთაობა. 

 

1936 წელი 

1878. ფალავანდიშვილი ს. სასადილო ისევ ძველებურად გამოიყურება // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№6.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა №235 სასადილოში არსებული ანტისანიტარიული პირობები. 

1879. ცაცუა კ. ერთს ხურდა უყვარს, მეორეს სოუზმის გადაღვრა, მესამეს... // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1936.-№11.-გვ. 2. 

 სტუდქალაქში სადილის დაბალი ხარისხის გამო სტუდენტთა უკმაყოფილება. 

 

1937 წელი 

1880. დონაძე გ. მოკლე სიგნალები: უყველო "ხაჭაპური" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.- 

№1.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა უკმაყოფილება ბუფეტში არასაკმარისი პროდუქციის გამო. 
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1881. კილანა ხ. "მოიცადეთ რამდენიმე საათს" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№3.-გვ. 4. 

 სასადილოში არსებული უწესრიგობის გამო, ლოდინი სადილის მისაღებად. 

1882. მჭედლიშვილი გ. სანამ უნდა გაგრძელდეს ასე? // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№9.- გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა უკმაყოფილება პურის წერტების მიმართ. 

1883. თურნავა ს. სტუდენტთა სასადილო თუ... // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 6. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასადილო არ არის უზრუნველყოფილი საჭირო 

ინვენტარით, ცუდია მომსახურეობა, კეძები უგემურია, არის ხმაური და ჩხუბი, რაც გასათ-

ვალისწინებელია 

1884. სილაგაძე ა. როდემდის გაგრძელდება? / ა. სილაგაძე, გ. სინაურიძე // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1937.-№21.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ქალაქის სასადილოში გამეფებული უწესრიგობა და სასადილოს დირექტორის 

უყურადღებობა. 

1885. მჭედლიშვილი ზ. უნივერსიტეტის სასადილო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-

გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიების მიუხედავად, სტუდენტთა სასადილო-

ში არსებული ცუდი პირობები და მომსახურების დაბალი მაჩვენებელი.  

1886. გიორგაძე ონ. კაპიკით–50 მანთი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 4. 

 უსამართლობა სტუდენტთა ქალაქის სასადილოში, რომელიც ეხება ფინანსურ მხარეს და მო-

ლარის არაკეთილსინდისიერებას. 

1887. ბ. ნ. ისევ სტუდენტთა ქალაქის შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№26.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქალაქში კვების ობიექტების არაკეთილსინდისი 

მუშაობის შესახებ. 

1888. მასხარაშვილი ავ. უყაირათობა მითვისება და სხვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№29.-გვ. 4. 

 ფინანსური დარღვევები სტუდენტთა ქალაქის სასადილოში. 

1889. ე–ძე. კოვზები არ არის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა უკმაყოფილება უნივერსიტეტის ბუფეტში საჭირო ნივთების არქონის გამო.  

 

1938 წელი 

1890.  ჯანიბეგაშვილი შ. სტუდენტთა სასადილო სუსტად მუშაობს // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1938.-№4.-გვ. 4. 

 თსუს სტუდენტთა სასადილოში ინვენტარისა უქონლობისა და ცუდი ხარისხის სადილების 

თაობაზე. 

1891. ზაქარაია მ. ხალტურა და სასადილო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№20.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა წუხილი უნივერსიტეტის სასადილოში ინვენტარის უქონლობის, მოლარეთა და 

ექიმის უყურადღებობის შესახებ. 

1892. უკლება დ. უკეთესი მომსახურეობაა საჭირო//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა ბუფეტის სუსტი მომსახურება. 

 

1939 წელი 

1893. მერკვილაძე ს. უხარისხო სადილები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.‐გვ. 4. 

 ლენინის  ქუჩაზე უნივერსიტეტის სტუდენტთა სასადილოში არსებული  ანტისანიტარიის შე-

სახებ. 

1894. სხირტლაძე ვ. გამოხმაურება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№8.-გვ. 4. 



160 
 

 გაზეთ "ბოლშევიკური კადრებისათვის" გამოქვეყნებულ წერილს სათაურით "უხარისხო სადი-

ლები" ეთანხმება უნივერსიტეტის პროფკომი და  ადასტურებს, რომ მიღებულია ზომები ნაკ-

ლოვანებათა აღმოსაფხვრელად. 

1895. მანგიაშვილი შ. ყურადღება ბუფეტს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1939.-№13.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა ბუფეტში სუსტი მომარაგება და გამგის, სალბიევის უპასუხისმგებლო ქმედება. 

 
 

საგამომცემლო საქმე 

1927 წელი 

1896. სტუდენტთა სახელმძღვანელოების გამოცემა//პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1927.-№1.-გვ. 5. 

 ინფორმაციულია სტუდენტთათვის სახელმძღვანელოების გამოცემისა და თარგმნის შესახებ.  

ჩვენი ფოსტა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1927.-№1.-გვ. 5. 

 თ. ჭაიას, მ. ტუხაშვილის, ი. ყიფიანის, ი. ასათიანის ლექსებისა და წერილების გამოცემის შე-

ფერხების შესახებ. 

 

1928 წელი 

1897. კაპანაძე გიორგი. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლითოგრაფია // პროლეტარულ სტუდენტთა 

ხმა.–1928.–№11.–გვ. 5. 

 ლითოგრაფიის დაარსების ისტორია (1923 წ.) და პირველად არაბულ და ბერძნულ ენებზე 

პროფესორების ი. ჯავახიშვილისა და გრ. წერეთლის შრომათა დაბეჭდვის შესახებ. 

 

1933 წელი 

1898. ე. წ. უნივერსიტეტის გამომცემლობას ექნება საკუთარი პოლიგრაფიული ბაზა // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.– 1933.– №1.– 3 გვ.  

 უნივერსიტეტის გამომცემლობის პოლიგრაფიული ბაზის რეორგანიზაცია და სამეცნიერო 

ლიტერატურის გამოცემათა გაუმჯობესება. 

1899. ჭკუასელი კ. ოქტომბრის მიღწევები კულტურულ ფრონტზე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.–1933.–№2.–გვ. 1. 

 ოქტომბრის რევოლუციის 16 წლისთავზე უნივერსიტეტის გამომცემლობის საუკეთესო მაჩ-

ვენებელი. 
 

1934 წელი 

1900. შანიძე ა. უნივერსიტეტის სტამბის მოწყობის გამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№3.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის რექტორის, პროფ. ლ. აღნიაშვილის თაოსნობით უნივერსიტეტის გამომცემ-

ლობის სათანადოდ აღჭურვა. 

1901. ქილიფთარი ვ. მდგომარეობა დაყოვნებას ვერ ითმენს: (ტიპო-ლითოგრაფია)// ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.- 934.-№9.-გვ. 4. 

 სალითოგრაფიო და საამკინძაო ცეხში მოწყობილობების უქონლობისა და შიდა სამუშაო სა-

ათების მოუწესრიგებლობის შესახებ. 

1935 წელი 

1902. დ. ო–ძე. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1935.-№15.-გვ. 2. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ შესრულებული სამუშაოს ანგარიში. 
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1903. ვ. ბ–ძე. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის "საბრძოლო ამოცანები" // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1935.-№18.-გვ. 4. 

 გამომცემლობის მიერ 1935 წლისთვის შესრულებული და შესასრულებელი დავალებების 

გეგმა. 

1904. გუგუშვილი პაატა. სოფლის მეურნეობა და აგრარული ურთიერთობა საქართველოში // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1935.-№20.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ კარლო ორაგველიძის ინიციატივითა და 

ხელმძღვანელობით ეკონომიკის ფაკულტეტთან მეცნიერ-მუშაკთა ბრიგადის ჩამოყალიბება 

კრებულის, "სოფლის მეურნეობა და აგრარული ურთიერთობა საქართველოში 1801–1921 წ. წ." 

მოსამზადებლად.  

1905. ბეროძე ოთ. ბიბლიოგრაფია: ვ. დ. პრეობრაჟენსკი. "წინა – კაპიტალისტურ ფორმაციათა ეკო-

ნომიკის მოკლე ნარკვევი": სახ. უნივერსიტეტის გამოცემა 1935 წ. // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935.-№23.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება წიგნის 

თარგმანასთან დაკავშირებით. 

 

1936 წელი 

1906. ჩირაძე დ. 25 თებერვალი: (ასოთამწყობის წერილი) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№4.-გვ. 4.  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბის ორწლიანი მუშაობის ანგარიში. 

1907. ბახტაძე ვ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის გამომცემლობის საგამომცემლო მუშაობა, ახლებურად მოწყობილი ტიპოგრა-

ფიისა და ახალი ქართული შრიფტის ცეხის ბაზაზე. 

1908. ასოთ–ამწყობი დავით ჩირაძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის გამომცემლობის დაარსებიდან, დავით ჩირაძის, როგორც ერთ–ერთი საუკე-

თესო ასოთ–ამწყობის საქმიანობა. 

1909. "ტფილისის უნივერსიტეტის შრომები" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№17.-გვ. 4. 

 "ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების" მეხუთე ტომისა და სხვა სამეცნიერო 

შრომების ჩამონათვალი, რომელსაც ამზადებს გამომცემლობა დასაბეჭდად. 

 

1937 წელი 

1910. ბარმატინი კ. "დღეს არა და ხვალ“ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 4. 

 სტამბის მუშების კრიტიკა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მისამართით. 

1911. გამვლელი. უნდა გარდაიქმნას თ. ს.უ. სტამბა ლითოგრაფიის მუშაობა // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1937.-№18.-გვ. 2. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის სტამბა–ლითოგრაფიის, რამდენიმე 

წლიანი მუშაობის ისტორიის მიუხედავად, არასახარბიელო მდგომარეობა, ტექნიკური და ფი-

ნანსური თვალსაზრისით. 

1912. წვერიკმაზაშვილი დ. სტამბა, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№27.-გვ. 4. 

 ავლაბრის არალეგალური ბოლშევიკური სტამბის დაარსებისა და საგამომცემლო მუშაობის 

ისტორია.  

1913. მანდრიცკი. გეგმა გადაჭარბებით შევასრულეთ: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარ-

ტიულ კომიტეტს, საქ. ადგილობრივ მრეწველობის პოლიგრაფიულ სამმართველოს, თბილი-
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სის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№27.-გვ. 4. 

ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 20 წლისთავის აღსანიშნავად, უნივერსიტეტის გა-

მომცემლობის მუშებისა და ინჟინერ-ტექნიკოსების მიერ საწარმოო გეგმის ვადამდე შესრულება. 

1938 წელი 

1914. სტახანოველი. რა გვიშლის ხელს: (სახუნტის სტამბა–ლიტოგრაფია) // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.- 1938.- №5.- გვ. 4. 

უნივერსიტეტის სტამბა–ლიტოგრაფიის მიღწევები და ნაკლოვანებანი. 

1915. ყაველაშვილი ვ. ექსკურსია ავლაბრის ყოფ. არალეგალურ სტამბაში // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.- 1938.- №9.- გვ. 4. 

  ეკონომიკის ფაკულტეტის 174ა ჯგუფის სტუდენტთა ექსკურსია ავლაბრის რესტავრირებული, 

ბოლშევიკური, არალეგალური სტამბის დასათვალიერებლად.  

1916. ჩირაძე დ. ჩვენი სტამბა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№11.- გვ. 4. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბის მუშაკთა მიერ გეგმის ვადამდე შესრულება. 

1917. გულშემატკივარი. სტამბას  მეტი  ყურადღება  სჭირდება  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.- 

1938.- №20.- გვ. 4. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბის მუშაობის ტექნიკური პრობლემები. 

1918. შონია ლეონტი. ბიბლიოგრაფია:  კ.  კაპანელი –  "მეტყველებისა და ლიტერატურის  პრობლე-

მები" // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1938.- №21.- გვ. 2. 

უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ კონსტანტინე კაპანელის ახალი წიგნის, "მეტყველებისა 

და ლიტერატურის პრობლემების" გამოცემის შესახებ. 

1939 წელი 

1919. სტამბის მუშა. მხოლოდ დაპირება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№2.-გვ. 4. 

სტამბის  მუშის  აღშფოთება სექტორის  გამგის  წერეთელის მიმართ, დაპირების შეუსრუ-

ლებლობის გამო. 

1920. ნიქაბაძე გ. სტამბის მუშაკთა კოლექტივის დაპირება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-

№4.‐გვ. 1. 

უნივერსიტეტის სტამბა-ლითოგრაფიის კოლექტივის მიერ გეგმის გადაჭარბებით შესრულება, 

პარტიის მე-18 ყრილობის მზადებასთან დაკავშირებით. 

1921. ფერაძე ვასო. მივხედოთ სტამბას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.‐გვ. 4. 

უნივერსიტეტის გამომცემლობის სტამბის მნიშვნელობა და არსებული პრობლემები. 

1941 წელი 

1922. გ. ნ–ძე. უნივერსიტეტის გამომცემლობა // სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტის გამომცემლობის მოწოდება, დააკმაყოფილოს სტუდენტთა მოთხოვნა სახელ-

მძღვანელოებისა და პროგრამების გამოცემით. მოცემულია მნიშვნელოვან გამოცემათა ნუსხა. 

ტრანსპორტი 

1935 წელი 

1923. მეტროს კალენდარი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 1. 

 1931 წლიდან 1934 წლის ჩათვლით მეტროს მშენებლობის განრიგი. 
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1937 წელი 

1924. ნატროშვილი სალომე. მივდივარ თვითმფრინავზე: მივცეთ ქვეყანას 150 ათასი მფრინავი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 4. 

 სალომე ნატროშვილის ოცნება, უნივერსიტეტიდან მოუწყვეტლად, ისწავლოს საფრენოსნო 

საქმე. 

1925. კალანდია დ. აიღეს ვალდებულება: მივცეთ ქვეყანას 150 ათასი მფრინავი // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 4. 

 ისტორიის ფაკულტეტის სტუდენტების მოწოდება უნივერსიტეტიდან მოუწყვეტლად შეის-

წავლონ საფრენოსნო საქმე. 

1926. შეკლაშვილი ვ. როგორ გავხდი მფრინავი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№3.-გვ. 4. 

ვ. შეკლაშვილის ჰაეროკლუბში საფრენოსნო ტექნილის შესასწავლად გაგზავნასა და მფრინავი 

ინსპექტორის სტატუსით დაბრუნების შესახებ. 

 

სამკერვალო საქმე 

1937 წელი 

1927. მ. გ. სტუდენტთა სამკერვალო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქალაქში სამკერვალო სახელოსნოს დაარსებისა და 

მისი არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის შესახებ. 

 

თმის მოვლა  

1934 წელი 

1928. სტუდენტი. მადა გახსნილი დალაქი: (სტუდენტის წერილი) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№20.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის სადალაქოს გამგის მხრიდან სტუდენტთათვის განსხავებული თანხის აღების 

ფაქტები. 

 

1935 წელი 

1929. მუჯირი ი. დაუდევარი საპარიკმახერო//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№10.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადალაქოში არსებული უწესრიგობის შესახებ. 

1930. ფალავანდიშვილი ს. კომერციული საპარიკმახეროს შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№5.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპარიკმახეროში არსებულ სანიტარული პირობებისა და სხვა-

დასხვა პრობლემების შესახებ. 

1936 წელი 

1931. მგალობლიშვილი ა. სად არის სანიტკომისია//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის შენობაში მოთავსებულ საპარიკმახეროში სანიტარული ნორმების დაუცვე-

ლობის შესახებ. 

 

1938 წელი 

1932. იკ-ერ. ხუმრობის  გარეშე:  შეკვეთაა თუ  სტანდარტი?//ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.- 

№20.-გვ. 4. 
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 სტუდენთა  საპარიკმახეროში  არსებულ უწესრიგობასა და მომსახურებაში განსხვავებული 

ანაზღაურების თაობაზე.  

ხელოვნება 
 

1927 წელი 

1933. საკლუბო მუშაობის შესახებ // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1927.–№1.–გვ. 4.– (ავტორი არ 

იკითხება). 

 სტუდენტთათვის საკლუბო მუშაობის გაშლის მიზნით, უნივერსიტეტში ლ. სუხიშვილის სა-

ხელობის კლუბის გახსნის შესახებ. 

1934. კ-ლი. ჩვენი კლუბი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1927.–№1.-გვ. 5. 

 ოქტომბრის რევოლუციის ათი წლისთავზე სტუდენთა კლუბის საზეიმოდ გახსნა. 

 

1928 წელი 

1935. დამსწრე. მიაქციეთ ყურადღება // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№13-14.-გვ.5 

 კრიტიკული წერილი კლუბის მუშაობასთან დაკავშირებით. 

 

1929 წელი 

1936. კულტკომისიის ამოცანები სახელმწიფო უნივერსიტეტში // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–

1929.-№1.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტში ადგილკომთან დაარსებულ კულტკომისიის ამოცანები. 

 

1930 წელი 

1937. დევიძე გ. კლუბის მუშაობა უნდა გარდაიქმნას//საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.-1930.-№2.-გვ. 4. 

 სტუდენტური კლუბის მუშაობის ხარვეზების შესახებ. 

1938. კულტ მუშაობა უნივერსიტეტში // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

 საკლუბო მუშაობა უნივერსიტეტში და კულტკომისიის მიერ გაწეული მუშაობა. 

 

1934 წელი 

1939. კორტავა ივ. კლუბის მუშაობა უნდა გარდაიქმნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№15.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის საკლუბო მუშაობაში ჩამორჩენა, სუსტი ხელმძღვანელობის გამო. 

1940. ს. ჭ. ავიღოთ კურსი პირველობისაკენ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1934.- №16.- გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკლუბო მუშაობის ნაკლოვანებანი და მდგომარეობის გამოსას-

წორებლად დასახული მიზნები. 

 

1935 წელი 

1941. ყალიჩავა გ. საკლუბო მუშაობაში უნდა მოხდეს არსებითი გარდატეხა // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკლუბო საქმიანობაში გამეფებული უპასუხისმგებლობა და 

უდისციპლინობა. 

1942. კლუბი მოუმზადებულ ხვდება ახალ სეზონს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№15.-გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის კლუბის სუსტი მუშაობის შესახებ. 
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1936 წელი 

1943. ს. კონცერტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში ადგილკომის ინიციატივით გამართული კონცერტი, 

ადგილობრივ მეცნიერ-მუშაკთა მონაწილეობით. 

1944. ს. კონცერტი: [ორი ფაკულტეტი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 4. 

 ეკონომიკის და ლიტერატურის ფაკულტეტის სტუდენტთა თვითშემოქმედებითი კონცერტის 

გამართვისას არსებული ხარვეზების შესახებ. 

1945. ს. ბალ–მასკარადი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტში, რუსთაველისა და მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის მსახიობების: საღა-

რაძისა და ჯაფარიძის, ილურიძისა და გომელაურის მონაწილეობით გამართული გრანდიო-

ზული ბალ–მასკარადი. 

1946. ლათიბაშვილი ფილო. საწრეო მუშაობა მუშფაკში//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№7.-გვ.4. 

 ასტრონომიისა და ფოტო შემსწავლელი წრის არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის შესახებ. 

1947. შონია სერგო. წარმტაცი შთაბეჭდილება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№8.-გვ. 4. 

 კომკავშირელთა მსვლელობა და შთაბეჭდილებები, საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში 

მარქს–ენგელს–ლენინის ინსტიტუტის ტფილისის ფილიალის მიერ გამართულ 1905 წლის 

ბრძოლების 30 წლისთავის აღსანიშნავ გამოფენაზე. 

1948. გეგეჭკორი ვ. ოლიმპიადაში გამარჯვებული უნდა გამოვიდეთ / ვ. გეგეჭკორი, ვ. სტ. ბუბუ-

ტეიშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№12.-გვ. 4.  

 ტფილისის უმაღლესი სასწავლებლების საქალაქო ოლიმპიადაზე მონაწილეობისთვის თვით-

შემოქმედებით წრეთა დაჯილდოება. 

1949. ჩვენი უნივერსიტეტის მეცნიერ–მუშაკები საქართველოს მხატვართა ნამუშევრების გამოფე-

ნაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№17.-გვ. 1. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერ-მუშაკთა კოლექტიური მსვლელობა, სა-

ქართველოს მხატვართა გამოფენის, "ა/კ. და საქართველოს ბოლშევიკური ორგანიზაციების ის-

ტორიისათვის", დასათვალიერებლად. 

1950. მაჩიტაძე გიორგი. ბელადის ნაკვალევის ბრწყინვალე მხატვრობა / გიორგი მაჩიტაძე, შ. მგე-

ლაძე, მ. დავითაშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№18.-გვ. 3. 

 საქართველოს მხატვართა გალერეაში გამართული გამოფენის შესახებ, სადაც წარმოდგენილია 

სტალინისა და თანამებრძოლების წულუკიძისა და კეცხოველის რევოლუციური საქმიანობის 

ამსახველი ნახატები. 

1951. ხუნაშვილი ვანო. საინტერესო სურათები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№18.-გვ. 3.- 

ამოღებულია გამოფენის შთაბეჭდილებათა წიგნიდან. 

 სტალინის მიერ წარმოებული მუშაობის ამსახველი სურათების დათვალიერებით გამოწვეუ-

ლი შთაბეჭდილებები. 

1952. ტყეშელაშვილი ნ. გამოფენის კოლექტიური დათვალიერება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№18.- გვ. 3. 

 უნივერსიტეტის სახალხო მეურნეობის აღრიცხვის კათედრის მიერ, ლ. ბერიას ტილოზე გა-

დატანილი ნაშრომის"ა/კ ბოლშევიკური ორგანიზაციების ისტორიის საკითხისათვის" გამო-

ფენის დათვალიერება. 

1953. ტუხაშვილი რომან. გამოფენა რომელიც გვასწავლის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№18.-გვ. 3. 

 საქართველოს მხატვართა კავშირის მიერ მოწყობილი გამოფენის მონახულება, სადაც გამო-

ფენილია საქართველოსა და ა/კ ბოლშევიკური ორგანიზაციების გმირული წარსული. 
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1954. ტრაპაიძე ვალიკო. გმირული ისტორია მხატვრულ ტილოებზე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1936.-№18.-გვ. 3.-ამოღებულია გამოფენის შთაბეჭდილებათა წიგნიდან. 

შთაბეჭდილება, ქართველი მხატვრების მიერ ტილოებზე ასახული საქართველოსა და ა/კ 

ბოლშევიკების მიერ განვლილი გმირული ისტორიის ამსახველი სიუჟეტების დათვალიერების 

შემდგომ. 

1955. ლომსაძე აბ. ჩვენი შთაბეჭდილება / აბ. ლომსაძე, რ. ჯაფიაშვილი // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1936.-№18.-გვ. 3.- ამოღებულია გამოფენის შთაბეჭდილებათა წიგნიდან. 

ქართველი მხატვრების მიერ შესრულებული ნამუშევრების დავათვალიერებით მიღებული 

შთაბეჭდილებები. 

1956. შონია ს. წარმტაცი შთაბეჭდილებანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№19.-გვ. 3. 

ა/კ ბოლშევიკური ორგანიზაციების ისტორიის ამსახველ მხატვრულ გამოფენათა დარბაზში, 

სტალინის ბრძოლა მენშევიკების წინააღმდეგ გამოფენილი ტილოების დათვალიერებით გა-

მოწვეული შთაბეჭდილებები.  

1957. კოლია. თვითმოქმედების საღამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 4. 

შენიშვნები ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა თვითმოქმედებითი საღამოს მომწყობი 

კომისიის მიმართ. 

1958.  კვაჭაძე ს. ა. უსაქმური ფოტო წრე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№28.-გვ. 4. 

ფოტო საქმის შემსწავლელი წრის (ხელმძღვანელი ჩარგაძე) ცუდი სამუშაო პირობების შესახებ. 

1937 წელი 

1959. კილანა ნიკ. რას აკეთებს ჩვენი კლუბი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-19837.-№9.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტის კლუბში მომუშავე წრეთა არადამაკმაყოფილებელი მუშაობა. 

1960. ი. მ–ძე. მე–6 კორპუსი ჩამორჩება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტში არსებულ წრეთა ჩამორჩენა კულტმასობრივ მუშაობაში. 

1938 წელი 

1961. ი. ძე. კულტმასობრივი მუშაობა დაივიწყეს// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№5.-გვ. 4. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქალაქის მე–6 კორპუსში სუსტი კულტმასობრივი 

მუშაობის თაობაზე. 

1962. რ. თვითმოქმედების საღამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტის კლუბში გამართული გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა 

თვითშემოქმედებითი საღამო, რომელიც მრავალფეროვანი და შინაარსიანი აღმოჩნდა სპორ-

ტული გამოსვლებით, ლექსების მხატვრული კითხვით, სიმღერებითა და ცეკვებით. 

1939 წელი 

1963. სტუდენტთა ძალებით // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 4. 

სტუდენტთა თვითმომქმედი ჯგუფების მიერ გამართული ცეკვის, სასულე ორკესტრის, მეჩონ-

გურეთა და სხვადასხვა წარმატებული წარმოდგენები. 

1964. მასხარაშვილი  ა.  არდადეგებზე  კულტმომსახურება  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1939.-

№4.‐გვ. 4. 

უნივერსიტეტში არდადეგების პერიოდში სტუდენტთათვის კულტმომსახურეობის წარმართ-

ვის მიზნით შედგენილი გეგმის შესრულებასა და ჩატარებულ ღონისძიებების შესახებ.  
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1965.  ნუცუბიძე ქეთო. მეცნიერ მუშაკთა ცოლების საბჭო // ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1939.- 

№11.‐ გვ. 2. 

 ნ. ციციშვილის ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბებული მეცნიერ-მუშაკთა და მუშა-მოსამსახუ-

რეთა ცოლების საბჭოსა და მათ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ. 

1966. თევზაძე ანდრო. 6 აპრილს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში ფილოლოგიის ფაკულტეტის მიერ ახალგაზრდა მწერ-

ლების შემოქმედებით ლიტერატურულ საღამოს გამართვა. 

1967. მერკვილაძე ს. მისაბაძი მაგალითი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის  სტუდენტთა კოლექტიური სვლა კინოთეატრებში 

და შემდგომ აზრთა გაცვლა–გამოცვლა. 

1968. გოგიტიძე ნ. კულტმასობრივი მუშაობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№16.-გვ. 2. 

 ისტორიის  ფაკულტეტის  კულტმასობრივი  მუშაობისა და ჩატარებული ღონისძიებების შე-

სახებ. 

მუსიკა 

1928 წელი 

1969. მომღერალი. მომღერალთა გუნდის შესახებ // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№8.-გვ. 4. 

 გ. კოკელიძის ხელმძღვანელობით ქალ–ვაჟთა და ხალხოსნურ მომღერალთა გუნდის ჩამო-

ყალიბება. 
 

1936 წელი 

1970. ს. თვითშემოქმედების საღამო: [ისტორიული ფაკულტეტი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№9.-გვ. 4. 

 ისტორიის ფაკულტეტის მიერ მოწყობილი თვითშემოქმედებითი საღამო მეგრული, კახური 

და მეჩონგურეთა ანსამბლების მონაწილეობით. 

 

1937 წელი 

1971. მცოდნე. სასულე ორკესტრი ცუდად მუშაობს//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სასულე ორკესტრის არადამაკმაყოფილებელი მუშაობა. 

1972. ზერაგია ლ. უნივერსიტეტის მომღერალთა გუნდი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.- 

№28.-გვ. 4. 

 ხელისშემშლელი მიზეზების მიუხედავად, უნივერსიტეტის მომღერალთა გუნდის მიერ 

ხალხური სიმღერის მომზდება, საჩვენებელი კონცერტის გამართვა და მზადება შოთა რუს-

თაველის იუბილესთვის. 
 

კინოხელოვნება 
 

1935 წელი 

1973. ქვარცხავა ვ. რევოლუციის გმირი ეკრანზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 3. 

     საბჭოთა ეკრანზე სოციალისტური რეალიზმის საფუძველზე ჩაპაევის ისტორიული როლი. 

 

1937 წელი 

1974. ბ. მ. თამარ ციციშვილი დარიკოს როლში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№9.-გვ. 3. 

 სიკო დოლიძის ფილმში „დარიკო“ თამარ ციციშვილის, როგორც ქართველი ქალის შესახებ. 
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1938 წელი 

1975. ალ. ა–ლი. ფილმი, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-

გვ. 4. 

 ფილმის "ლენინი ოქტომბერში", რომელშიც ასახულია 1917 წლის რევოლუცია ლენინის თაოს-

ნობითმთელი, წარმატებები საბჭოთა კავშირში. 

 

თეატრი 
 

1928 წელი 

1976. ს. გ–ძე. კლუბთან არსებული დრამ–წრის შესახებ // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-

№9.-გვ. 4. 

 დრამწრის შემოქმედებითი მოღვაწეობა და მათ მიერ გამართული წარმოდგენების „თეთრი 

ღენერალი“ და „დამარცხებულნი“ შესახებ. 

 

1935 წელი 

1977. ს. ჭ–ა. მეტი კონტროლი, მეტი ყურადღება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№4.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა თეატრალური მომსახურეობის მიზნით, სახვადასხვა თეატრებში სპექტაკლებზე 

დასასწრებად ბილეთების განაწილებაში აღმოჩენილი ხარვეზები. 

1978. დისპუტი "ვერაგობა და სიყვარულის" გარშემო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-

გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სალიტერატურო სამეცნიერო წრის ინიციატივით, 

დისკუსია მარჯანიშვილის თეატრის მიერ დადგმული გერმანელი პოეტის ფ. შილერის 

"ვერაგობა და სიყვარულის" გარშემო. 

1979. დისპუტი „ჩატეხილ ხიდზე“ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№19.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის კლუბში გამართული შეხვედრა მარჯანიშვილის თეატრის კოლექტივსა და 

უნივერსიტეტის მეცნიერ-მუშაკთა და სტუდენტთა შორის, პიესა „ჩატეხილი ხიდის“ გარშემო. 

 

1936 წელი 

1980. სახ. უნივერსიტეტის პრაქტიკული დრამატიული სტუდია: [კირშონის "საუცხოო შენადნობი"] 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№9.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბთან ჩამოყალიბებული დრამწრის მიერ, კირშონის "საუც-

ხოო შენადნობი" ჩვენება. 

1981. მშვილდაძე ლ. ცხვრის წყარო ტ. ს. უ. კლუბში//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№26.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის კლუბში ადგილობრივი დრამატული წრის მიერ წარმოდგენილი ესპანელი 

მწერლის, ლოპე დევეგას პიესის "ცხვრის წყაროს" შესახებ. 

 

1937 წელი  

1982. მშვილდაძე ლეო. ახალი სეზონის წინ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბთან არსებული სტუდენტთა დრამატული წრის მიერ, გა-

ნახლებული დადგმით – "ცხვრის წყარო", სეზონის გახსნა. 

1983.  ავაზაშვილი ალ. ხელოვნება: "პირის–პირ": სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა თეატრ-

ში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სტუდენთა თეატის მიერ სპექტაკლზე მუშაობა, რეჟისორ გ. ლომაიას ხელ-

მძღვანელობით. 
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1938 წელი 

1984. ერ. ძე. ხელოვნება: სტუდენტთა თეატრი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული დრამატული წრის ისტორია. 

1985. ხელოვნება: სტუდენტთა თეატრი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№18.-გვ. 4. 

 სტუდენტთა  თეატრალური შემოქმედებითი ჯგუფის წარმატებული მუშაობა და სპეკტაკ-

ლების ჩამონათვალი. 

1986. მასხარაშვილი ა. ჩვენი საჩუქარი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 4. 

 კომკაშირის  20  წლისთავის  აღსანიშნავად, სტუდენტთა თეატრის მიერ,  სტუდენტ ირ. უგუ-

ლავას პიესის "ნაპრალში" მომზადება. 

1987. ავაზიშვილი ალ. "მადანი"  სტუდენტთა  თეატრში  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1938.-

№25.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის სტუდენტთა თეატრის მიერ პრემიერად, სტუდენტ ი. უგულავას პიესის "მა-

დანის" ჩვენება, დადგმული გ. ლომაიას მიერ. 

 

1939 წელი 

1988. ლაშხი შ. კიდევ ერთი გამარჯვება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№5.‐გვ. 4.  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა თეატრის მიერ (ბ. ბენკერისა და  პ. ვებერის  პიესა 

"ჩემი მეგობარი") კომიკური ხასიათის სპეკტაკლის ჩვენება. 

1989. უკლება დ. მზადება ახალი დადგმისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა თეატრის მიერ, პიესა "ლადო კეცხოველს"   დადგ-

მის თაობაზე. 

1990. უკლება დ. ახალი გამარჯვება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№14.-გვ. 2. 

 სტუდენტთა თეატრის მიერ, გ. ნახუცრიშვილისა და ბ. გამრეკელის პიესის "ლადო კეცხოველს" 

სპექტაკლის ჩვენებისა და მსახიობთა მიერ როლების შესრულების შესახებ. 

 

სპორტი 
 

1928 წელი 

1991. ს. პ–ძე. სევერიან რობაქიძე. სახ. უნივ–თან არსებული ფიზკულტურის წრის შესახებ // პრო-

ლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№9.–გვ. 4. 

 უნივერსიტეტთან არსებობული ფიზკულტურის წრის შემადგენლობისა და მუშაობის შესახებ. 

 

 

1930 წელი 

1992. კაკაბაძე ვ. მივხედოთ ფიზკულტურის წრეს // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის ფიზკულტურის ბიუროს მიღწევები და მუშაობა ნაკლოვანებათა აღმო-

საფხვრელად. 

1933 წელი 

1993. მინდაძე ს. ახლა დავიჭერთ პირველობის და გამარჯვების დროშას // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1933.-№2.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის პირველობა ფიზკულტურელთა აღლუმზე და დროშის მოპოვება. 

1994. აღნიაშვილი ლ. ამხ. ლ. აღნიაშვილის დეპეშა: კისლოვოდსკიდან ტფილისის უნივერსიტეტის 

პარტკომის მდივანს ამხ. მინდაძეს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№2.-გვ. 2. 



170 
 

 გამოხმაურება ფიზკულტურელთა აღლუმზე უნივერსიტეტის მიერ პირველობის მოიპოვების 

გამო. 

1995. ვერულაშვილი ვ. ხელიდან არ გაუშვათ გარდამავალი დროშა // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1933.-№3.-გვ. 2.  
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ბისა და სეზონის დასრულების შემდეგ, შაშხანიდან სროლაში შეჯიბრების გამართვა. 

2058. იოსელიანი დ. საზოგადოება "მეცნიერებას" ინიციატივით  // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1939.-№2.-გვ. 4. 
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 სპორტული  საზოგადოება "მეცნიერების" მიერ პარაშუტისტთა,  მფრინავთა,  მეტყვიამფრქვე-

ვეთა, სნაიპერებისა და ავტომობილისტების თავდაცვითი წრეების მომზადება უნივერსიტეტში. 

2059. ცანავა ი. ჭადრაკი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 4. 

 არდადეგების პერიოდში  უნივერსიტეტის  ფიზკულტურის  დარბაზში, ჭადრაკში საქართვე-

ლოს ჩემპიონ ებრალიძის მიერ, სტუდენტებთან 18 დაფაზე თამაში. 

2060. ბერიძე გ. გამოვასწოროთ ნაკლოვანება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტში  სტუდენტთა  ფიზკულტურული  სწავლების  გაუმჯობესებასა და  არსებული 

ნაკლოვანებების აღმოფხვრის თაობაზე. 

2061. "ბ. კ." ბრიგადა. მხედველობიდან გამორჩათ//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№4.‐გვ. 3. 

 სსრ კავშირის სახკომსაბჭოსა და საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის 1938 წლის დადგენილე-

ბით, ფიზკულტურის სწავლების მეცადინეობის უკანასკნელ საათებში გადატანის დარღვევის 

თაობაზე უნივერსიტეტში. 

2062. გმირთა მოწოდების საპასუხოდ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 4. 

 თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  კლუბში  კომკავშირის  კომიტეტისა  და  სპორტსა-

ზოგადოება "მეცნიერების" ინიციატივით გამართული საღამოს შესახებ. 

2063. უკლება დ. საჭიროა მოჭადრაკეთა წრე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№8.-გვ. 4. 

 მოთხოვნა, უნივერსიტეტში ჭადრაკისა და შაშის წრის არსებობის შესახებ. 

2064. ვარდოსანიძე ს. ავტომოტო სექციაში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 4. 

 სპორტსაზოგადოება "მეცნიერების" დახმარებით ავტომოტო სექციის (ხელმძღვანელი ლომაია) 

მუშაობის გააქტიურების შესახებ. 

2065. ეგისკელაშვილი მ. ფიზკულტურის  სწავლების  შესახებ  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№12.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფიზკულტურის სათანადო დონეზე ჩატარებისთვის სხვადასხვა 

ხელისშემშლელი მიზეზები. 

2066. ხოსიაშვილი ს. სამხედრო  საქმე  და  ფიზკულტურა//ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1939.-

№16.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის  ისტორიის  ფაკულტეტის  კომკავშირული ორგანიზაციის მიერ სამხედრო–

ფიზკულტურულ საქმეში მოპოვებული წარმატებები. 
 

 

1941 წელი 

2067. ვერულაშვილი ვ. ფიზიკური კულტურა უნივერსიტეტში // სტალინის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 2. 

 სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ფიზკულტურის  ორგანიზაციის მზადება საბჭოთა  საქართვე-

ლოს 20 წლისთავისთვის. 

 
ფ ი ლ ო ლ ო გ ი ა 

 

1928 წელი 

2068. კ.–ლია. რუსული ენის სწავლების საკითხი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№9.–გვ. 

3.- წერილი იბეჭდება კამათის წესით.  

 რუსული ენის სისტემატიური შესწავლისა და რუსულ მეცნიერულ აზროვნებაში ქართველ 

სტუდენტთა გარკვევის შესახებ უნივერსიტეტში. 

 

1934 წელი 

2069. მენებდე შ. დისპუტი "სართულების" შესახებ სტუდ. ქალაქში // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.- 1934.- №4.- გვ. 3. 
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დისპუტი სტუდენტთა ქალაქში პ. ჩხიკვაძის რომანის "სართულების" გარშემო. 

2070. ბარამიძე ალ. შევისწავლოთ და კრიტიკულად ავითვისოთ კლასიკოსების კულტურული მემ-

კვიდრეობა: ფირდოუსის ცხოვრება და მოღვაწეობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.- 

№14.-გვ. 2. 

სპარსელი პოეტის, ფირდოუსის (ჰაქიმ აბუ ლ–ყასემ ტუსი  (934/940) ცხოვრება და შემოქმე-

დება. 

2071. აბზიანიძე გ. შევისწავლოთ და კრიტიკულად ავითვისოთ კლასიკოსების კულტურული 

მემკვიდროვება: ქართველ კლასიკოსების შესწავლისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№14.-გვ. 3–4. 

ქართული კლასიკური მხატვრული ლიტერატურის შესწავლა-განვითარება. 

2072. რადიანი შ. იდეურად და მხატვრულად სრულყოფილ ლიტერატურისათვის: ოქტომბერი და 

ლიტერატურა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№17.-გვ. 3. 

საბჭოთა ლიტერატურის ისტორია და მისი განვითარება. 

2073. ჭილაია სერგო. იდეურად და მხატვრულად სრულყოფილ ლიტერატურისათვის: მეტი მზრუნ-

ველობა ახალგაზრდა მწერლებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№17.-გვ. 3. 

მწერალთა საკავშირის ყრილობა, რომლის მუშაობის დიდი ნაწილი ახალგაზრდა სალიტერა-

ტურო ძალების აღზრდისა და განვითარების საკითხს დაეთმო. 

2074. ნუცუბიძე აპ. კრიტიკა და ბიბლიოგრაფია: ნ. აბაშიძე, ი. გვარჯალაძე. English: ინგლისური ენის 

სახელმძრვანელო.- სახელგამის გამოცემა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№17.-გვ. 4. 

ქართულ ენაზე გამოცემული ინგლისური ენის სახელმძღვანელოს დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები. 

2075. ჩხენკელი მ. ერთხმად მოიწონეს: (ჩვენი ლენინგრადელი კორესპონდენტისაგა) // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 4. 

ლენინგრადის კავკასიისმცოდნეობის წრის გამოხმაურება, ნ. მარისადმი მიძღვნილი საიუბილეო 

კრებულისადმი-"მარქსისტული ენათმეცნიერებისათვის", რომელიც ტფილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში გამოიცა და რუსულ ენაზე ვ. აპტეკარის რედაქტორობით ითარგმნა. 

1935 წელი 

2076. დანელია ს. რუსული კლასიკური ლიტერატურის შესწავლის შესახებ // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1935.-№1.-გვ. 3. 

წერილი კლასიკური ლიტერატურის შესასწავლი საკითხების შესახებ. 

2077. ყალიჩავა გ. ბიბლიოგრაფია: გრ. მუშიშვილი „გველის პერანგოსანი“ // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1935.-№1.-გვ. 4. 

რეცენზია გრ. გუშიშვილის წიგნზე. 

2078. ასათიანი ვლ. ლენინი და ლიტერატურა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 2. 

ვ. ი. ლენინის შეხედულება მხატვრული ლიტერატურისადმი. 

2079. სიდამონიძე ვ. ბიბლიოგრაფია: გ. ჯიბლაძე "ლიტერატურული საკითხები" 1934 წ. // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 4. 

ბროშურა, რომელიც წარმოადგენს კრიტიკული წერილების კრებულს, მოცემულია ბურ-

ჟუაზიულ შეხედულებათა კრიტიკა ხელოვნებისა და ლიტერატურის საკითხებზე. 

2080. ზანდუკელი მ. აკაკი წერეთელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№3.-გვ. 3. 

აკაკი წერეთლის მოღვაწეობა. 

2081. "ვეფხისტყაოსნის"აკადემიური გამოცემა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№6.-გვ. 4. 
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 შოთა რუსთაველის სახელობის ინსტიტუტის მუშაობა "ვეფხისტყაოსნის" აკადემიური გამო-

ცემის ტექსტის დასადგენად და კომისიის ივანე ჯავახიშვილის, აკაკი შანიძის და სხვათა შე-

მადგენლობით შექმნის შესახებ. 

2082. ახვლედიანი გ. რუსული ენის დაუფლებისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№13.-გვ. 1. 

 პროფესორ, გ. ახვლედიანის მოსაზრება რუსული ენის დაუფლებასთან დაკავშირებით. 

2083. შანიძე აკაკი. ქართული ენის კულტურისათვის//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№17.-გვ. 1. 

 ქართული ენის შესწავლის და ამ მიზნით უნივერსიტეტის გაზეთის ჩართულობა. 

2084. ზანდუკელი მ. ვაჟა–ფშაველა და თერგდალეულები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№17.-გვ. 3. 

 ვაჟა-ფშაველასა და თერგდალეულთა შემოქმედებას შორის სიახლოვის შესახებ. 

2085. ბუაჩიძე ბენ. ქართული ლიტერატურა და ოქტომბერი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№18.-გვ. 2. 

 ქართული მწერლობის განვითარება ოქტომბრის რეცოლუციის შემდგომ. 

2086. კეკელიძე კ. სალამი მეცნიერებისა და ტექნიკის ხელოვნებისა და ლიტერატურის მუშაკებს: 

ოქტომბრის რევოლუციის 18 წ. თავისათვის // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№18.-გვ. 2. 

 ქართული ენის, ისტორიისა და ლიტერატურის განვითარება და კ. კეკელიძის მიერ გაწეული 

საქმიანობა დარგისა და ახალი თაობის აღზრდის საქმეში. 

2087. ვაჩნაძე ს. რუსული ენის სწავლების მდგომარეობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№18.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტში რუსული ენის სწავლების საკითხები და განვითარების გზები. 

 

1936 წელი 

2088. კარბელაშვილი დავ. 25 თებერვლის 15 წლის თავს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.- 

№4.-გვ. 4. 

დავ. კარბელაშვილის, როგორც ენათმეცნიერის მუშაობა და მისი ნაშრომების ჩამონათვალი. 

2089. პროფ. მიხ.ზანდუკელი – ლიტერატურის ისტორიის მეცნიერების დოქტორი // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 4.  

 მიხეილ ზურაბის ძე ზანდუკელის მიერ სადოქტორო დისერტაციის დაცვა, თემა: "ხალხოსანი 

მწერლები ქართულ ლიტერატურაში" და ლიტერატურის ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის 

ხარისხის მინიჭება. 

2090. ანა ნიკოლაძის მოხსენება: [დობროლიუბოვი, როგორც რევოლუციონერი მოაზროვნე] // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1936.-№11.-გვ. 4. 

 ანა ნიკოლაძის მოხსენება ნიკოლოზ დობროლიუბოვის ფილოსოფიურ მსოფლმხედველობასა 

და ლიტერატურულ–ესთეტიური კონცეფციის ანალიზზე.  

2091. „ათასი სტრიქონი სერგეი კიროვზე“ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 4. 

 ახალგაზრდა პოეტის, პეტრე გიგიბერიას პოემის „ათასი სტრიქონი სერგეი კიროვზე“ საჯარო 

განხილვა. 

2092. ძველი ლიტერატურის ისტორიის დოქტორი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№13.-გვ. 4. 

 ალექსანდრე გიორგის-ძე ბარამიძის ცხოვრება და სამეცნიერო მოღვაწეობა.  

2093. იორდანიშვილი ს. კომისიების მუშაობა "ვეფხის–ტყაოსანზე": (სახელდახელო მიმოხილვა) // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20–21.-გვ. 2, 3. 

 რუსთაველისა და მისი ქმნილების 750 წლის იუბილის აღსანიშნავად, „ვეფხისტყაოსნის“ ახა-

ლი გამოცემისთვის ტექსტზე მომუშავე კომისიათა საქმიანობის მიმოხილვა. 

2094. გალაქტიონ ტაბიძის საღამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№22.-გვ. 2. 
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 გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედებითი საღამო უნივერსიტეტში. 

2095. ილია ჭავჭავაძის წერილი ქართველ სტუდენტებისადმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№22.-გვ. 3. 

 წერილი პეტერბურგში მყოფ ქართველ სტუდენტებისადმი, რომელთაც საბერძნეთის გამათა-

ვისუფლებელ ომთან დაკავშირებით მოუმართავთ ი. ჭავჭავაძისთვის. 

2096. ზანდუკელი მიხ. ილია ჭავჭავაძის "გლახის ნაამბობის" ავტოგრაფია // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1936.-№22.-გვ. 3. 

 მოთხრობა „გლახის ნაამბობის“ ავტოგრაფის შესწავლის შესახებ.  

2097. ი. ჭავჭავაძის თხზულებათა აკ. კრებული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№22.-გვ. 3. 

ი. ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული კრებულის გამოცემათა ხარვეზების შესახებ და მოთხოვნა 

ლიტერატურის ინსტიტუტისადმი, შეუდგეს ილიას ნაშრომთა აკადემიურ გამოცემაზე მუ-

შაობას. 
 

1937 წელი 

2098. ბეგლაროვი ივანე. იაკობ მელიქ–აკოფიანი: [რაффი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1936.- 

№24.- გვ. 4.-(დასაწყისი)1937.-№2.-გვ. 4. 

 სომეხთა პროზაიკოსის იაკობ მელიქ–აკოფიანის ბიოგრაფიული ცნობები და შემოქმედება. 

2099. კაკაბაძე ვანო. ყოველგვარი პირობებია შექმნილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-

გვ. 1. 

 ვანო კაკაბაძის მუშაობა სამეცნიერო ნაშრომებზე ახალი ქართული ლიტერატურის კუთხით. 

2100. ოსტროვსკი ნ. უკანასკნელი წერილი: გარდაიცვალა ორდენოსანი მწერალი ნ. ოსტროვსკი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 2. 

 ნ. ოსტროვსკის წერილი დედისადმი, სადაც არის ცნობა "ქარიშხლით შობილნის"პირველი ტო-

მის დამთავრების შესახებ. 

2101. ნ. ა. ოსტროვსკის ბიოგრაფია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 2. 

 რუსი მწერლის, ნ. ოსტროვსკის ბიოგრაფია და მისასალმებელი სიტყვა: "ამხანაგ სტალინს". 

2102. ჭილაია ს. ნიკოლოზ ოსტროვსკი : გარდაიცვალა ორდენოსანი მწერალი ნ. ოსტროვსკი // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1937.-№1.-გვ. 2. 

 რუსი მწერალის, ნ. ოსტროვსკის შემოქმედება. 

2103. იმედაშვილი გ. გამოირკვევა მომზადების დონე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№2.-

გვ. 3. 

 ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა სრულიად საკავშირო კონკურსში მონაწილეობისთვის გ. იმე-

დაშვილის მუშაობა თემაზე: "ვისრამიანის და ტრისტან–იზოლდას ურთიერთობისათვის" და 

"კრიტიკა, როგრც მხატვრული აზროვნების დიალექტიკური მეთოდი". 

2104. კობიძე დ. ვიბრძვით პირველობისათვის : სტალინური მზრუნველობა // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1937.-№2 .-გვ. 1. 

 ახალგაზრდა მეცნიერთა საკავშირო შეჯიბრებაში მონაწილეობის მიღება. 

2105. გიგიბერია პეტრე. ჩემი სიხარული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№2.-გვ. 1. 

 საკ. ა. ლ. კ. კ. ცენტრალური კომიტეტის მიერ საუკეთესო მეცნიერულ ნაწარმოებზე გამოც-

ხადებულ საკავშირო კონკურსისთვის პეტრე გიგიბერიას მონაწილეობა. 

2106. ჩვენი უნივრსიტეტის შესანიშნავი ადამიანები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№2.-გვ. 4. 

 კ. კეკელიძის სამეცნიერო–კვლევითი და პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ უნივერსიტეტში.  

2107. ჩხეიძე ანა. პუშკინი და თანადროულობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 2. 

 დიდი რუსი პოეტის ა. ს. პუშკინის შემოქმედებით მიღწევებსა და ბიოგრაფიული წყაროების 

შესახებ ცნობები. 

2108. პუშკინის ბავშვობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 2. 
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 ა. ს. პუშკინის შთამომავლების შესახებ. 

2109. პუშკინის ნაკრძალი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 2. 

 სოფელ მიხაილოვსკოეში ა. ს. პუშკინის სახელობის ნაკრძალის თაობაზე. 

2110. ა. ს. პუშკინი ბავშვობის ასაკში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 2. 

 ა. ს. პუშკინის ბავშვობისა და მისი აღზრდის შესახებ. 

2111. ნამთალოვი შემაი. მოგზაურობა დაზვერვის ქვეშ: "ჩემი სახელით აივსება დიდი რუსეთი ყო-

ველი ერი შემინახავს დანახსოვრებით"... // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 3. 

 ა.ს. პუშკინის დევნა და მოგზაურობა საქართველოში. 

2112. ვერსაევი ვ. პუშკინი სასიკვდილო სარეცელზე//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 3. 

 დუელის შემდგომი პუშკინის მდგომარეობა. 

2113. უნივერსიტეტის წარჩინებული ადამიანები: პროფ. გ. ახვლედიანი // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1937.-№8.-გვ. 4. 

 გიორგი ახვლედიანის პედაგოგიური, სამეცნიერო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობა.  

2114. პ. გ. პირველი ქართველი ქალი: (ლიტერატურათმცოდნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი): გაუ-

მარჯოს ქალთა საერთაშორისო დღეს 8 მარტს//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№9.-გვ. 3. 

 ლიტერატურათმცოდნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად ლენინ-

გრადის ლიტერატურის, ფილოსოფიისა და ლინგვისტიკის ინსტიტუტში ელენე ბაგრატის 

ასული ვირსელაძის მიერ დისერტაციის დაცვა, თემაზე: "ქართული ზღაპრის გენეზისის სა-

კითხები“. 

2115. ილიას მკვლელობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№11.-გვ. 4. 

 ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ. 

2116. ჩავლეიშვილი ალ. ილია ჭავჭავაძის კრიტიკული რეალიზმი // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№11.-გვ. 4. 

 ილია ჭავჭავაძის შემოქმედება. 

2117.  ენათმეცნიერებათა კანდიდატი: (ამხ. მ. ჩხენკელი) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.- 

№14.-გვ. 3. 

 მიხეილ პორფილეს ძე ჩხენკელის მიერ დისერტაციის დაცვა თემით: "ლინგვისტურ–ფილო-

ლოგიური კვლევა 900–იან წლებში და აკად. ნ. მარი". 

2118. კოტეტიშვილი ვ. ილია ჭავჭავაძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№16.-გვ. 4. 

 ვახუშტი კოტეტიშვილის მოსაზრება ილია ჭავჭავაძის, როგორც ქართული კულტურის აღორ-

ძინების წინამძღოლის შესახებ.  

2119. რუხაძე ტ. ილია ჭავჭავაძე და ძველი ქართული ლიტერატურა // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.- 1937.- №16.- გვ. 4. 

 ილია ჭავჭავაძე ძველი და ახალი ქართული მწერლობის ცალკეული პრობლემების შესახებ. 

2120. ნ. ტ. დისერტაციის დაცვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№18.-გვ. 2. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის საკვალიფიკაციო კომისიის საჯარო სხდომა, ასისტენტ ტრიფონ 

რუხაძის მიერ დისერტაციის დაცვასთან დაკავშირებით. 

2121. გუგუშვილი პაატა. არსენა ოძელაშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24, 26.-გვ. 

3-4(№24); გვ. 4(№26). 

 ცნობილი გერმანელი ეთნოგრაფისა და მოგზაურის, ბატონ ავგუსტ ფონ ჰაქსტჰაუზენის ცნო-

ბები ყაჩაღ არსენას შესახებ.  

2122. იორდანიშვილი სოლ. "ვეფხის–ტყაოსნის" პოლონური თარგმანი // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1937.-№29.-გვ. 4. 
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 ვარშავაში 1863 წელს, კაზიმირ ლაფჩინსკის მიერ, პოლონურ ენაზე თარგმნილი "ვეფხისტყა-

ოსნის" გამოქვეყნების შესახებ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ქართულ თეატრისა და ჟურ-

ნალ "ცისკრის" დამაარსებელმა გიორგი ერისთავმა. 

2123. რუხაძე ტრ. შოთა რუსთაველის პირველი ბიოგრაფი და კრიტიკოსი // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1937.-№29.-გვ. 3. 

 პოეტ არჩილის (1647-1713) შეხედულებები პოემა „ვეფხისტყაოსნის“ ირგვლივ. 

2124. თოთაძე. სიბრძნის პოეზია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 4. 

 შოთა რუსთაველის პოემა "ვეფხისტყაოსანის" შესახებ. 

2125. გიორგობიანი ემ. რუსი მწერლები თბილისში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 4. 

 მოსკოვიდან მწერლებისა და მეცნიერების ვიზიტი შოთა რუსთაველის იუბილეზე მონაწი-

ლეობის მისაღებად.  

 

1938 წელი 

2126. კეკელიძე კ. შოთა ქართველი ერის ღვიძლი შვილია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-

№1.-გვ. 3. 

 შეხედულებები შოთა რუსთაველისა და მისი პომის „ვეფხისტყაოსნის“ გარშემო. 

2127. ცხადაძე ქეთევან. "ვეფხისტყაოსნის" ზეპირმცოდნეობა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1938.-№1.-გვ. 3. 

 შ. რუსთაველის "ვეფხისტყაოსანის" მნიშვნელობასა და მისი ზეპირად ცოდნის შესახებ. 

2128. თოთაძე ვლ. დიდი პოეტი და მოქალაქე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 4. 

 რუსი მწერლის, ნიკოლოზ ალექსის ძე ნეკრასოვის შემოქმედება. 

2129. წოწელია ვ. რევოლუციონერი მწერალი: (დაბადებიდან 70 წლის შესრულების გამო) / ვ. წოწე-

ლია, თ. შანშიაშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№8.-გვ. 3. 

 რუსი მწერლის მაქსიმ გორკის (ალექსანდრე მაქსიმეს ძე პეშკოვი) შემოქმედება. 

2130. ვაშაძე ბ. მაქსიმ გორკი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№8.-გვ. 3. 

 მწერალ მაქსიმ გორკის (ალექსანდრე მაქსიმეს ძე პეშკოვი) ცხოვრება და ლიტერატურული 

მიღწევები. 

2131. მელიქსეთ-ბეგი ლ. გ. დოდოხიანის საკითხი // ბოლშევიკური კადრებისათვის: საქ. კ. პ. (ბ) თბ. 

უნივერსიტეტის პარტკომის, რექტორატისა და პროფკომის ორგანო.-1938.-№12.-გვ. 3. 

 პროფესორ, ლ. მელიქსეთ-ბეგის მოსწავლის ივ. ბეგლაროვის მიერ სომეხი პოეტის, გ. დოდო-

ხიანის უცნობი ლექსების, მოთხრობებისა და პოემების მოძიების შესახებ. 

2132. ბეგლაროვი ივანე. „წიწერნაკის“ ავტორი // ბოლშევიკური კადრებისათვის: საქ. კ. პ.(ბ) თბ. სახ. 

უნივერსიტეტის პარტკომის, რექტორატისა და პროფკომის ორგანო.-1938.-№12.-გვ. 3. 

 სომეხი მწერლის გევორგ დოდოხიანის შემოქმედება. 

2133. მგელაძე დიმ. რუსული ენის შესწავლისათვის //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის: საქ.  კ.  პ.(ბ) 

თბ. სახ. უნივერსიტეტის პარტკომის, რექტორატისა და პროფკომის ორგანო.-1938.-№12.-გვ. 4. 

 რუსული ენის შესწავლის აუცილებლობაზე სკოლასა და უმაღლეს სასწავლებელში. 

2134. აბულაძე  იუსტინე.  შექმნილი  გვაქვს  მეცნიერული  მუშაობის  საუკეთესო  პირობები  //  ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.‐1938.‐№14.‐გვ. 3. 

 იუსტინე აბულაძის, როგორც მეცნიერის სასწავლო და სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ. 

2135. ჩიქობავა  არნ. თბილისის უნივერსიტეტის  კავკასიურ  ენათა  კათედრა  //  ბოლშევიკური  კად-

რებისათვის.‐1938.‐№14.‐გვ. 3. 

 კავკასიურ ენათა კათედრის შექმნისა და უნივერსიტეტის, როგორც მისი შესწავლის ერთადერ-

თი ცენტრის თაობაზე. 

2136. ბარამიძე ალ. ქართული კულტურის ზეიმი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№14.‐გვ. 3. 
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 თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  20  წლის  იუბილე  და პროფესორ ალ.  ბარამიძის 

მიღწევები ფილოლოგიური მეცნიერების განვითარების საქმეში. 

2137. დავით ივანეს–ძე კობიძე ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი  // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1938.-№16.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიურ  მეცნიერებათა  კანდიდატის  ხარისხის  მოსაპოვებლად  დავით  კობიძის მიერ 

დისერტაციის დაცვა, თემაზე "ახალი სპარსული მწერლობის განვითარების პრობლემები". 

2138. ა. ტარას  შევჩენკო:  დაბადებიდან  125  წლისთავისათვის  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1938.-№25.-გვ. 3. 

 პოეტ, ტარას შევჩენკოს შემოქმედების შესახებ. 

2139. წოწელია ვ. ი. ს. ტურგენევი (1818–1938 წ) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 3. 

 ივანე სერგის–ძე ტურგენევის შემოქმედება. 

 

1939 წელი 

2140. ავაზაშვილი ალ. ა. ს. გრიბოედოვი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.‐გვ. 4 

 რუსი მწერლის, ა. ს. გრიბოედოვის ცხოვრება და შემოქმედება. 

2141. შევჩენკოს საღამოზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№11.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის კლუბში უკრაინელი პოეტის ტარას შევჩენკოს დაბადებიდან 125 წლისთავის 

აღსანიშნავი საღამო. 

2142. ტაბატაძე ან. შეხვედრა ორდენოსან პოეტთან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 3. 

 ფილოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო წრის სხდომა, სადაც მეორე კურსის სტუდენტის, ი. 

ნანეიშვილის მიერ წაკითხულ იქნა მოხსენება თემაზე: "ირაკლი აბაშიძის პოეზია".  

2143. პროფ. ა. გ. შანიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№13.-გვ. 3. 

 პროფესორ, აკაკი გაბრიელის ძე შანიძის ცხოვრება და შემოქმედება. 

2144. სიჭინავა ტ. ვეუფლებით რუსულ ენას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№13.-გვ. 3. 

 ფილოლოგიის  ფაკულტეტის  რუსული  ენისა  და  ლიტერატურის  კათედრის საქმიანობა 

რუსული ენის დაუფლების კუთხით. 

2145. ახალგაზრდა მწერლების საღამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№15.-გვ. 4. 

 ფილოლოგიის  ფაკულტეტის  ინიციატივით, ფაკულტეტის  ახალგაზრდა  მწერლების  შემოქ-

მედებითი საღამო უნივერსიტეტის კლუბში. 

 

1941 წელი 

2146. კეკელიძე კ. რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი // სტალინის სა-

ხელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 2. 

 რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის საქმიანობა და სამომავლო 

გეგმები. 

მხატვრული ლიტერატურა 
 

1927 წელი 

2147. ნაროუშვილი ფრიდონ. მწყობრად იარე: ლექსი  // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1927.-№1.-გვ.1. 

2148. ნესტორაშვილი კ. ათი წლის თავზე: ლექსი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1927.-№1.-გვ.3.-

1928 წელი 

2149. ასათიანი იოგან. ჩინეთის კომკავშირულ გვარდიას: ლექსი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-

1928.-№8.-გვ. 2. 

2150. ბობოხიძე კალე. პოეტი–მხედარი: ლექსი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№8.-გვ. 2. 
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2151. ჩქარი თამარ. სტუდენტების სიმღერა: ლექსი//პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№8.-გვ. 3. 

2152. ნუცუბიძე აპ. ლენინის გზით: ლექსი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№9.-გვ.1. 

2153. ნუცუბიძე აპ. (ლენინელი.) გასაბჭოების 7 წლის თავზე: ლექსი // პროლეტარულ სტუდენტთა 

ხმა.-1928.-№11.-გვ. 3. 

2154. გულბრიყვაძე თ. (დავით ხანთაძე). „დელეგატი“: [ჩანახატი] // პროლეტარულ სტუდენტთა 

ხმა.-1928.-№11.-გვ. 4. 

2155.  გ. ს. (გიორგი სულუხია). ჩვენი „ლაშქრობა“: პატარა ფელეტონი // პროლეტარულ სტუდენტთა 

ხმა.-1928.-№13 -14.-გვ. 2. 
 

 

1933 წელი 

2156. ნაროუშვილი ფრ. „პარტიზანულ პოემის შესავალი“: ლექსი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.–

1933.–№2.–გვ. 3. 

 

1934 წელი 

2157. დევიძე ა. სტუდენტ ვალიკოს "კონსპექტი: (პატარა ფელეტონი) // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№8.-გვ. 3. 

2158. დევიძე ა. ჩვენმა სტამბამ ყველაფერი სტამბა...(პატარა ფელეტონი) // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№10.-გვ. 2. 

2159. გარი. პატარა ფელეტონი: ერთი წიგნის ნაამბობი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.- 

№15.-გვ. 3. 

2160. გარი. მოდა და კულტუროსნობა: პატარა ფელეტონი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.- 

№16.-გვ. 4. 

2161. ჭანტურიშვილი კ. ბრიგადა 12 კომკავშირელის: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№17.-გვ. 3. 

2162. ბურჭულაძე იაშა. ახალგაზრდობას: [ლექსი]//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№17.-გვ. 3. 

2163. ხუმრობის გარეშე ქრონიკა: იუმორი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№17.-გვ. 4.- 

 პირღია ბესარიონი / ს. ნებიერიძე–სულ მისი სიტყვები მაგონდება / კ. რეკვავა–"საინტერესო" 

მატრიკული / ვ. სულაბერიძე-- რედაქციის შენიშვნა / საშიში მობურთალი / ფიზკულტურუ-

ლი–კედელი საწერი ქაღალდი არაა / მ. სურმავა–"საიდუმლო" შემთხვევა / შ. ქურდიანი–გამგეს 

აწყენინა / ა. სამსონიძე–ასოთ–ამწყობის შენიშვნა / შ. თევდორაშვილი–ისინი მილიციაში წაებ-

რძანებიათ / კალმოსანი. 

2164. კევლიშვილი ნიკოლოზ. წერილი დედას; დედის წერილი: [ლექსები] // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1934.-№17.-გვ. 4. 

2165. ამხანაგური გახუმრება ჩვენ პროფესორებთან: [ლექსები] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1934.-№20.-გვ. 4. 

 მოსემ რქვა--ვარ შალვა მაგარი–ფილოსოფიის აკვანი–პეტრეს "მუქარა"–რთული ნატურის ვარ 

კოტე. 

1935 წელი 

2166. ესებუა გრ. ჩაპაევი: ლექსი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 3. 

2167. ბულია პლატონ. სიყვარულის ბრალია: ფელეტონი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№1.-გვ. 4. 

2168. ესებუა გრ. ცხრა იანვარი: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 3. 

2169. სამნი არიან ტოლნი არიან: [ჩანახატი] //ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№7.-გვ. 6. 

2170. გარი. „უკვდავი კლასიკოსი: [იუმორი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№14.-გვ. 4. 
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2171. გარი. ბრძოლა სახელის უკვდავებისათვის: [ფელეტონი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1935.- №15.- გვ. 3. 

2172. სერგეინკო ი. Горные Орлы: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№17.-გვ. 2.-(უკ-

რაინელი ახალგაზრდა სტუდენტი პოეტი).  

2173. შამათავა დავით. ვაჟასეული ფიქრები: (მიძღვნა): [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1935.- №17.- გვ. 3. 

2174. ბურჭულაძე იაშა. ვაჟას ოთახი: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№17.-გვ. 3. 

2175. "მორიელი". "ჩემი ბიჭია": [პატარა ფელეტონი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№17.- 

გვ. 4. 

2176. ღვალაძე მიხეილ. დღეს ზეიმია: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№18.-გვ. 1. 

2177. აბაშიძე გ. მამის სურათი: [ჩანახატი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№18.-გვ. 3. 

 

1936 წელი 

2178. შიუკაშვილი ანნა. 15 წლის საქართველოს: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-

№4.-გვ. 4. 

2179. ესებუა გრ. ბელადის სამშობლო: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№4.- გვ. 4. 

2180. ესებუა გრ. დიად სამშობლოს ბედნიერ ქალებს: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№5.-გვ. 1. 

2181. გავაშელი ა. ქალის სიმღერა: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№5.-გვ.4. 

2182. ასათიანი შალვა. კომკავშირული მარში: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№6.-

გვ. 4. 

2183. ბახტაძე შოთა. ტელმანს! : [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ.1. 

2184. ბეროძე რუთა. ჩემი ქვეყანა: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№10.-გვ. 1. 

2185. ესებუა გრ. მეოცდაორე: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№17.-გვ. 1. 

2186. (...ოქტომბერმა გაგვამთელა, აუხილა ერებს თვალი): [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.- 1936.- №23.- გვ. 5. 

2187. სალტიკოვ–შედრინი მ. ე. ზღაპარი გულმოდგინე უფროსზე, თუ როგორ შეიქმნა ის განცვიფ-

რებული თავისივე მოქმედებით: [ნაწყვეტი] / მთარგმნელი: ჯაფარიძე // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 3–4. 

2188. ბედნიერიძე. პატარა ფელეტონი: "ხერხი ჯობია ღონესა თუ"... // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1937.-№1.-გვ. 4 . 

 ფელეტონში აღწერილია ერთ–ერთი პიროვნების, ვასილ სარალიძის ოცნებები ფულის მოპო-

ვების შესახებ. 

2189. პუშკინი ა. ს. ძეგლი: [ლექსი] / მთარგმნელი: პ. იაშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№6.-გვ. 2. 

2190. დოლიაშვილი ზაქრო. სიმღერა: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№8.-გვ. 3. 

2191. ჭავჭავაძე ილია. ვლადიკავკასიდან თბილისამდე: (ნაწყვეტი) // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.- 1937.- №11.- გვ. 4. 

2192. ჭავჭავაძე ილია. სტუდენტების სიმღერა: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№11.-გვ. 4.– ლექსი დათარიღებულია–1869 წელი, 16 დეკემბერი. 

2193. ჩიქვინიძე პრ. 1–ლი მაისი: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№14.-გვ. 1. 

2194. დოლიაშვილი ზაქრო. პირველი მაისი: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№14.-გვ. 3. 

2195. პუშკინი ა. ელეგია: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 3. 

2196. მახარაძე აპოლონ. ილია: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№16.-გვ. 3. 

2197. ტუღუში გერონტი. ილია ჭავჭავაძე: [ლექსი]//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№16.-გვ. 3. 
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2198. ჩიხლაძე გრ. თბილისს : (ნაწყვეტი ლექსიდან "თბილისს") // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1937.-№23.-გვ. 3. 

2199. ჩიხლაძე გრ. პილოტ ქალს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№24.-გვ. 3. 

2200. ნოზაძე გ. დიად ოქტომბერს: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№25.-გვ. 1. 

2201. კარაპეტიანი ა. 12 დეკემბერი: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№28.-გვ. 4. 

2202. რუსთაველი შოთა. ვეფხის–ტყაოსანი: დასაწყისი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 2.  

2203. რუსთაველი შოთა. თათბირი ტარიელისა: ნაწყვეტი ვეფხის-ტყაოსნიდან // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 4. 

 

1938 წელი 

2204. თევზაძე ანდრო. შოთა რუსთაველს: [ლექსი]//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№1.-გვ. 3. 

2205. თევზაძე ანდრო. სიმღერა თბილისზე: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№6.-გვ. 4. 

2206. ჩეხოვი ა. პ. უნტერ პრიშიბეევი: [მოთხრობა] / მთარგმნელი: ვარდენ ტუღუში // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 2–3. 

2207. დოდოხიანი გ. ბუზი: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№12.-გვ. 3. 

2208. ე–კ. "უცხო" სიტყვათა ლექსიკონი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№21.-გვ. 2.-პატარა 

ფელეტონის მაგიერ. 

2209. ძიგვაშვილი გ. სიმღერა ცარიცინზე: [ლექსი]//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 3. 

2210. თევზაძე ა. ჩემს თაობას: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 3. 

2211. კუსიანი შ. კომკავშირული: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 3. 

2212. ჟორჟოლიანი ა. გმირული თაობა: [ლექსი]//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 3. 

2213. სოლთანი: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ.3.-ხალხური შემოქმედება. 

2214. ხიმშიაშვლი კ. ჩემი თვალები [ჩანაწერი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№22.-გვ. 3. 

2215. სულაბერიძე ვლ. ლენინი და ოქტომბერი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№23.-გვ. 3. 

2216. თევზაძე ანდრო. მოგზაურის  სიმღერები: გამგზავრება, აზერბაიჯანი:  [ლექსები]  // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1938.-№25.-გვ. 3. 

 

1939 წელი 

2217. ბეროძე რუთა. შეხვედრა: [ლექსი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.‐გვ. 4. 

 

1941 წელი 

2218. ტაბიძე გ. შრომა, მეცნიერებასთან მჭიდროდ დაკავშირებული:  [ლექსი] // სტალინის სახელო-

ბის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.-1941.-25 თებერვალი.-გვ. 1. 

 

გეოგრაფია 
 

1935 წელი 

2219. გეხტმანი გ. აბისინია: (ეკონომ. – გეოგრაფიული მიმოხილვა) // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1935.-№17, 19.-გვ. 2. 

 აბისინიის ბუნების დახასიათება და დაინტერესება იმპერიალისტური ქვეყნების მხრიდან. 

2220. ჯავახიშვილი ალ. გეოგრაფია სწრაფი განვითარების გზაზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1935.-№18.-გვ. 4. 

 უმაღლეს სასწავლებლებში გეოგრაფიის დარგის განვითარება და მიღწევები. 
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1937 წელი 

2221. გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№14.-გვ. 4. 

 ივანე ჩარკვიანის მიერ, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად 

დისერტაციის დაცვა თემაზე: "მრეწველობის გეოგრაფიული განლაგების პრობლემა". 

2222. თ. ს. უნივერსიტეტის მეც. მუშაკები და სტუდენტები მყინვარწვერზე // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1937.-№16.-გვ. 2. 

 დ. წერეთლისა და ნ. უკლებას ხელმძღვანელობით უნივერსიტეტის მეცნიერ-მუშაკთა და სტუ-

დენტთა ექსპედიცია მყინვარწვერზე მეცნიერული დაკვირვებისთვის. 

2223. მუღალაშვილი ი. ჩვენი გამარჯვება / ი. მუღალაშვილი, თ. მენაბდე, ნ. ბენდუქიძე // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1937.-№17.-გვ. 3. 

 გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტის მიერ ექსპედიცია მყინვარწვერზე, რომელშიც მონაწი-

ლეობენ ქალებიც. 

2224. უკლება ნ. ექსპედიციის პარტჯგუფი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№17.-გვ. 3. 

 მყინვარწვერზე ექსპედიციაში პარტწევრებისა და კანდიდატთა მონაწილეობა. 

2225. სხირტლაძე ნიკო. ჩვენი ექსპედიცია მყინვარწვერზე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.- 

№17.-გვ. 3. 

 გეოგრაფია–გეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა და მეცნიერ-მუშაკთა გამგზავრება კავკა-

სიონის კალთებისკენ, ხელმძღვანელი ალპინიზმის ოსტატი დ. წერეთელი. 

2226. მენაბდე თამარა. ჩემი შთაბეჭდილებანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№17.-გვ. 3. 

 თამარ მენაბდის შთაბეჭდილებები მყინვარწვერზე ექსპედიციაში მონაწილეობისას. 

2227. შველიძე ნ. ჩვენი ექსკურსია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№20.-გვ. 1. 

 ქ. მოსკოვში ფრიადოსან სტუდენტთა ექსკურსია. 

2228. დავთიანი არჩ. სტუდენტის შთაბეჭდილებანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№20.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის ფრიადოსან სტუდენტთა ექსკურსია მოსკოვსა და ლენინგრადში.  

2229. ლომაია პ. კარგად ვისწავლოთ გეოგრაფია / პ. ლომაია, შ. კვარაცხელია // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№26.-გვ. 4. 

 გეოგრაფიის, როგორც დისციპლინის განვითარებისა და სწავლების მნიშვნელობის შესახებ.  

2230. მარაქველიძე იაშა. ექსკურსია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№29.-გვ. 4. 

 ქ. სოხუმში სტუდენტთა და პედპერსონალთა ექსკურსია. 

 
1938 წელი 

2231. გმირული ოთხეული // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№3.-გვ. 1. 

 პაპანინის, კრენკელის, შირშოვისა და ფედოროვის შემადგენლობით მეცნიერული ექსპედიცია 

ჩრდილოეთის პოლუსის ყინულზე და მათი გადარჩენის ოპერაცია. 

2232. ფრიადოსანთა ექსკურსია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№3.-გვ. 4. 

 არდადეგების პერიოდში უნივერსიტეტის ფრიადოსან სტუდენტთა ექსკურისა ქალაქ სო-

ხუმში. 

2233. ფალავანდიშვილი რ. გმირები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№5.-გვ. 3. 

 პაპანინის, კრენკელის, შირშოვისა და ფედოროვის მიერ არქტიკის დაპყრობა, მეცნიერული 

საკვლევი სადგურის „ჩრდილო პოლუსი“ მოწყობა და სამეცნიერო მუშაობის წარმოება. 

2234. პაპანინი. ამხანაგებს სტალინს, მოლოტოვს, ოროშილოვს, ლ. მ. კაგანოვიჩს, კალინინს, მი-

ქოიანს, ჩუბარს, ანდრეევს, კოსიორს, ჟდანოვს, ეჟოვს: ყინულმჭრელი „ერმაკი“-შმიდტს / პა-

პანინი, კრენკელი, შირშოვი, ფედოროვი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№5.-გვ. 3. 
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არქტიკაში ექსპედიციაში მონაწილე პირთა ანგარიში საბჭოთა ხელმძღვანელობას, ჩატარებუ-

ლი კვლევის შედეგებზე. 

2235. პაპანინს, შირშოვს, კრენკელს, ფედოროვს, ოსტალცევს, ბარსუკოვს, კოტცოვს „ტაიმირისა“ და 

„მურმანის“ კომანდებს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№5.-გვ. 3. 

არქტიკაში ექსპედიციაში მონაწილე პირთა მიმართ, ხელმძღვანელი პირების მხრიდან მადლი-

ერება, საპასუხისმგებლო დავალების წარმატებით შესრულებისთვის. 

2236. ზაქარიაშვილი. "ეწყობა ექსკურსია " // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№7.-გვ. 4. 

უნივერსიტეტის თანამშრომლების უკმაყოფილება ექსკურსიის მოწყობისას ტექნილურ პერსო-

ნალთა გაუთვალისწინებლობის გამო. 

2237. ზაქარიაძე ე. ექსკურსია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938. №22.-გვ. 4. 

ფრიადოსან  სტუდენტთა  ექსკურსიით  დაჯილდოება.  მარშრუტი უკრაინა-ბელორუსია,  ლე-

ნინგრადი– მოსკოვი. 

1939 წელი 

2238. ქსკურსია ქალაქ გორში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№3.-გვ. 4. 

თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ეკონომიკის  ფაკულტეტის  მეცნიერ-მუშაკთა და 

მათი ოჯახის წევრეთა ექსკურსია, ქალაქ გორში სტალინის სახლის დასათვალიერებლად. 

2239. ჯანიბეგაშვილი შ. ექსკურსია ბაქოში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№4.‐გვ. 4. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფრიადოსან სტუდენტთა ჯგუფის ექსკურსია აზერ-

ბაიჯანის რესპუბლიკის დედაქალაქ ბაქოში. 

ბიოგრაფიული კვლევა  

1933 წელი 

2240. საქართველოს გამოჩენილი მეცნიერები: ნ. ი. მუსხელიშვილი; პროფ. ა. ა. თვალჭრელიძე; 

პროფ. ი. ს. ბერიტაშვილი (ბერიტოვი) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№5.-გვ. 2.  

მეცნიერების ნ. ი. მუსხელიშვილის, ა. ა. თვალჭრელიძისა და პროფ. ი. ს. ბერიტაშვილის (ბე-

რიტოვი) მოღვაწეობა და მიღწევები. 

1934 წელი 

2241. ნათაძე გ. მოვუსმინოთ საბჭოთა მეცნიერებს: პროფესორებს, დოცენტებს, ასპირანტებს მათი 

მუშაობის შესახებ: ლაპარაკობს პროფ. გ. ნათაძე//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 2. 

პროფესორ გ. ნათაძის სამეცნიერო შრომათა ჩამონათვალი ისტორიის დარგში. 

2242. აკადემიკოს ნიკო მარრის სახით საბჭოთა მეცნიერებამ დაკარგა უდიდესი მოაზროვნე: ბიოგ-

რაფიული ცნობები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 2. 

აკადემიკოს ნიკო იაკობის–ძე მარის ბიოგრაფიული და სამეცნიერო ცნობები.  

1935 წელი 

2243. სალამი საბჭოთა მეცნიერების დამკვრელებს: პროფესორი ი. სურგულაძე // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.- 1935.- №9.- გვ. 3. 

ი. სულგულაძის მეცნიერული კვლევითი მუშაობა ისტორიის დარგში. 

2244. ნათაძე გ. სალამი მეცნიერებისა და ტექნიკის ხელოვნებისა და ლიტერატურის მუშაკებს: რო-

გორ ვხვდები ოქტომბრის 18 წლის თავს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№18.-გვ. 2. 

პროფესორ გ. ნამორაძის მიღწევები მსოფლიო ისტორიის (დას. ევროპა და ძველი ისტორია) 

დარგის გასავითარებლად. 
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1939 წელი 

2245. კიკვიძე ა. ივანე ჯავახიშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№5.‐გვ. 3. 

 ივანე ჯავახიშვილის მეცნიერებათა აკადემიის წევრად არჩევისა და მისი სამეცნიერო-კვლე-

ვითი მოღვაწეობის შესახებ. 

2246. ძიძიშვილი ნ. სახელოვანი საბჭოთა მეცნიერი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№5.‐გვ. 3. 

 ივანე  სოლომონის–ძე  ბერიტაშვილის  მეცნიერებათა  აკადემიის  ნამდვილ  წევრად არჩევა და 

აკადემიკოსის მეცნიერული კვლევითი მუშაობა ფიზიოლოგიის დარგში.  

2247. პროფ. გ. ვ. ხაჭაპურიძე // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 3. 

 პროფესორ გიორგი  ვასილის–ძე  ხაჭაპურიძის ბიოგრაფიული ცნობები, სამეცნიერო მოღვა-

წეობა ისტორიის დარგში და სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ–კორესპონდენტად არჩევა. 

2248. ზარდალიშვილი გ. ცენტრალური  აზიის უდიდესი  მკვლევარი:  (ასი  წელი  ნ.  მ.  პრჟევალსკის 

დაბადებიდან) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№12.-გვ. 4. 

 რუსი მეცნიერისა და მოგზაურის, ნიკოლოზ მიხეილის–ძე პრჟევალსკის ბიოგრაფიული ცნო-

ბები და მოღვაწეობა. 

2249. ძიძიგური შოთა. პროფ. გ. ახვლედიანი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№14.-გვ. 2. 

 პროფესორ გ. ახვლედიანის არჩევა სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის წევრ–კორესპონდენტად. 

 

ისტორია 

1928 წელი 

2250. კიკაბიძე ს. სისხლიანი იანვარი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№9.-გვ. 2. 

 1905 წლის იანვარის გამოსვლების შესახებ. 

2251. ნუცუბიძე აპ. როგორ დაიწყო სისხლიანი კვირა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1928.-№9.-

გვ. 2. 

 1905 წლის დემონსტრაციის დაწყების ძირითადი მიზეზები და შედეგები.  

 

1935 წელი 

 

2252. ჯანაშია ს. რა მოხდა 2000 წლის წინათ საქართველოში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 

1935.-№17.-გვ. 2.-(წერილი იბეჭდება ისტორიულ ფაკულტეტის სტუდენტ ენუქიძის პასუხად). 

 ისტორიული ცნობები საქართველოს შესახებ. 

2253. დღვილავა ა. დეკემბრის აჯანყება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№22.-გვ. 3 

 1905 წლის დეკემბრის აჯანყების შესახებ. 

2254. საქართველო აჯანყების ცეცხლში: (1905 წლის მარტი) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.- 

№22.-გვ. 3.  

აჯანყება გურიაში, ქუთაისსა და თბილისში.  

2255. ტალახაძე ვ. 1905 წ. რევოლუცია და საბჭოებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№22.-გვ. 3. 

 მუშათა და სხვა საბჭოების მნიშვნელობა 1905 წლის რევოლუციის დროს. 

 

1936 წელი 

2256. ოცდაექვსი ბაქოელი ამხანაგის დახვრეტის გამო ინგლისის იმპერიალიზმის აგენტების მიერ: 

[ამხანაგ სტალინის წერილიდან] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№19.-გვ.1.- იზვეს-

ტია, 1919, 23 აპრილი. 
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 სტალინის წერილი ბაქოელ ამხანაგთა შესახებ, რომლებიც დახვრეტილ იქნენ ინგლისელების 

მიერ. 

 

1937 წელი 

2257. სტალინი ი. საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის სახელმძღვანელოს შესახებ: წერილი საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის 

     სახელმძღვანელოს შემდგენელთ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 2. 

 ი. სტალინის მითითება ისტორიის სახელმძღვანელოს ავტორთა მიმართ. მოცემულია სქემა. 

(ჟურნალი "ბოლშევიკი" №9). 

 

1938 წელი 

2258. ახალაძე პ. უდიდესი ისტორიული დოკუმენტი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№18.-გვ. 1. 

 საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის, როგორც სახელმძღვანელოს მნიშვნელობა. 

2259. თოთაძე ვლ. ღრმად  შევისწავლოთ  საკ.  კ.  პ.  (ბ)  ისტორია  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.- 

1938.- № 18.- გვ. 2. 

 საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის სახელმძღვანელოს მნიშვნელობა ბოლშევიზმის დაუფ-

ლების საქმეში. 

2260. თათბირი საქ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის შესწავლის საკითხებზე // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1938.-№ 18.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტში პარტორგების მიერ გამართული თათბირი,  ისტორიის მოკლე კურსის შეს-

წავლასთან დაკავშირებით. 

2261. სურგულაძე ირ. ბოლშევიზმის დაუფლების საუკეთესო იარაღი / ირ. სურგულაძე,  პ. გუგუშ-

ვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№ 20.-გვ. 1. 

  "საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის" სახელმძღვანელო დანიშნულება. 

2262. ბ. აღმოვფხვრათ უპასუხისმგებლობა ისტორიის სწავლების საქმეში // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1938.-№21.-გვ. 1. 

  უნივერსიტეტში საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის შესასწავლად ხელისშემშლელი ფაქტორები. 

 

1939 წელი 

2263. კაპანელი კ. დიდათ  მეხმარება  მეცნიერულ  მუშაობაში  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№1.-გვ. 2. 

  "საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის" სახელმძღვანელოს რუსუ-

ლი და ქართული ვერსიების მნიშვნელობა. 

2264. ლვოვი ბ. სისხლიანი კვირა:  (1905 წ. 9  (22) იანვარი)  // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-

№2.-გვ. 2.  

  რუსეთის პირველი რევოუციის შესახებ, რომელიც ისტორიაში "სისხლიანი კვირის" სახელწო-

დებით შევიდა (ლ. პ. ბერია. ამიერკავკასიის ბოლშევიკური ორგანოზაციების ისტორიის სა-

კითხისათვის.-გვ. 49). 

2265. კავლელაშვილი გ. მთავარია  დამოუკიდებლად  სწავლა  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№2.-გვ. 3. 

  გ. კავლელიშვილის მიერ "საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსისა“ და სხვა პოლიტიკური სა-

კითხების შესწავლა. 

2266. დისერტაციის დაცვა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№2.-გვ. 4. 

 დოცენტ  პლატონ თავხელიძის მიერ, ისტორიის  ფაკულტეტის  სამეცნიერო  საბჭოს  საჯარო 

სხდომაზე, ისტორიის  მეცნიერებათა  კანდიდატის  ხარისხის  მოსაპოვებლად  დისერტაცის 
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დაიცვა თემაზე "ნაციონალურ  განმათავისუფლებელი  მოძრაობა  საქართველოში  1905  წლის 

რევოლუციის დროს". 

2267. ბოლქვაძე ილია. ვსწავლობ  გმირულ  ისტორიას//ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-1939.-№3.-

გვ. 2. 

  "საკ. კ. პ. (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის" გამოქვეყნებისთანავე ბოლქვაძის მიერ ისტორიის შეს-

წავლა.  
 

დადგენილება. განცხადება. ბრძანება 

1928 წელი 

2268. განცხადება: ამხ. ხვიჩიას, თ. გულბრიყვაძე (დავით ხანთაძე) // პროლეტარულ სტუდენტთა 

ხმა.–1928.–№8.–გვ. 4. 

 ხვიჩიასა და თ. გულბრიყვაძის განცხადება საცხოვრებელი ფართის გამოყოფისა და ბელინსკის 

ქუჩაზე განთავსებულ სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელში უწესრიგობის შესახებ. 

2269. აღმასბიუროს დადგენილებანი // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№13-14.–გვ. 5. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფ-სექციათა აღმასრულებელი ბიუროს პლენუ-

მის დადგენილების საკითხთა ჩამონათვალი. 

 

1933 წელი 

2270. აღნიაშვილი ლევან. ვებმებით საკავშირო შეჯიბრებაში: (ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის პარტკომის და რექტორატის დადგენილება)//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 4.  

ს. კ. პ. (ბ) ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტბიუროსა და რექტორატის გაერთია-

ნებულმა სხდომამ მოისმინა ინფორმაცია "კომსომოლსკაია პრავდაში" მოთავსებულ მასალაზე 

უმაღლესი სასწავლებლების მეორე საკავშირო შეჯიბრების დაწყების შესახებ და ადგენს ტფი-

ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩაბმას უმაღლესი სასწავლებლების მეორე საკავშირო შე-

ჯიბრებაში. 

2271. ვაჩნაძე ს. რუსული ენის დაუფლებისათვის//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№4.-გვ. 2.  

 საქ. კ. პ. ც. კ–ის ა. წ. დადგენილება უნივერსიტეტში რუსული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით.  

 
1934 წელი 

2272. აღნიაშვილი ლ. შევქმნათ რკინისებური დისციპლინა: საყვედური და გაფრთხილება ლექციე-

ბის გაცდენისათვის: ბრძანება №130 : თფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი, 10 მარ-

ტი, 1934 წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№3.-გვ. 2. 

 რექტორის საყვედური არასაპატიო მიზეზით ლექციების გაცდენასთან დაკავშირებით. დავა-

ლება შესაბამის ორგანოებს: პედაგოგებს ხელფასიდან დაექვითოთ გაცდენილი საათების გა-

სამრჯელო. 

2273. დებულება კათედრის შესახებ: უმაღლესი ტეხნიკური სკოლის კომიტეტის მიერ დამტკიცე-

ბული 1933 წ. 20 მაისს // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 3. 

 მოცემულია კათედრის დებულება პუნქტებით: ამოცანები, მუშაობის ფარგლები, კათედრის 

ორგანიზაცია, კათედრის მუშაობის მეთოდები. 

2274. ჭკუასელი. ბრძანება ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი 24 მარტი 1934 წ. // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1934.-№5.-გვ. 2. 

 დოცენტ ბ. ყავრიშვილის გაცდენილი საათების საპატიოდ ცნობისა და საყვედურის მოხსნას-

თან დაკავშირებით. 
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2275. ჩიხლაძე შ. უნივერსიტეტის პარტ–ორგანიზაციის მუშაობის შესახებ: საქ. კ. პ. (ბ) ტფ. ორგანი-

ზაციის ორჯონიკიძის სახ. რაიკომის ბიუროს ა. წ. 7/IV დადგენილება // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.-1934.-№6.-გვ. 1. 

 ტ. ს. უ. პარტორგანიზაციისა და რექტორატის წარმატებების მიუხედავად რაიკომის ბიუროს 

მიერ აღმოჩენილ ნაკლოვანებათა თაობაზე. 

2276.  განცხადება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 1. 

 საჯარო სხდომის ჩატარების შესახებ უნივერსიტეტში, თემა: „ენათმეცნიერების საკითხები“. 

2277. დისციპლინის განმტკიცების და სწავლების ხარისხის კიდევ უფრო ამაღლების ერთთვიურის 

ჩატარების შესახებ: უნივერსიტეტის პარტკომის დადგენილება // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1934.-№8.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის პარტკომის დადგენილებაში შემავალი საკითხების ჩამონათვალი. 

2278. გაზ. "ბოლშევიკური კადრებისათვის" მუშაობის შესახებ: ს. კ. პ. (ბ) ტფილისის სახ. უნივერ-

სიტეტის პარტკომის დადგენილება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№9.-გვ. 1. 

 პარტკომის დადგენილება გაზეთ „ბოლშევიკური კადრებისათვის“ მუშაობაში აღმოჩენილი 

დეფექტების შესახებ. 

2279. სასკოლო მუშაობის საბრძოლო პროგრამა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№9.-გვ. 1. 

 საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტისა და სახკომსაბჭოს დადგენილება დაწყებით და საშუა-

ლო სკოლებში ისტორიისა და გეოგრაფიის სწავლების შესახებ. დადგენილების საფუძველზე 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დაევალა ისტორიის ფაკულტეტის გაფართოება, ის-

ტორიულ-არქეოლოგიური და გეოგრაფიულ-კარტოგრაფიული სამეცნიერო საკვლევი ინსტი-

ტუტის დაარსება. 

2280. აღნიაშვილი ლ. გამოვიჩინოთ მაღალი დისციპლინიანობა და მზადყოფნა სოციალისტური 

სამშობლოს თავდაცვისათვის: ბრძანება ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი "27" 

მაისი 1934 წ. / ლ. აღნიაშვილი, ნ. გედევანიშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-

№10.-გვ. 2. 

    ბრძანება უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის, გაიარონ ორთვიან სავალდებულოა საბანაკო შეკრება. 

2281. სახელმწიფო უნივერსიტეტის პარტკომი. საქ. კ. პ. (ბ) უნივერსიტეტის პარტკომის დადგენი-

ლება: სტუდენტთა დახურული კოოპერატივის (მაღაზია №2) მუშაობის შესახებ // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 1. 

 სტუდენტთა დახურული კოოპერატივის გასტრონომიულ მაღაზიაში ბოროტმოქმედების ფაქ-

ტებთან დაკავშირებით პარტიული კომიტეტი ადგენს გეგმებს მდგომარეობის გამოსასწორებ-

ლად. 

2282. აღნიაშვილი ლ. ბრძანება აღლუმის სამზადისის საკითხებზე // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1934.-№15.-გვ. 4. 

 რექტორის ბრძანება ტფ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღლუმის მზადებისას გამოვლენილ 

მთელ რიგ უარყოფით მოვლენებთან დაკავშირებით. 

2283. საკ. კ. პ. (ბ) ც. კ–ის დადგენილება: ნოვოჩერკასკის იდუსტრიუალური ინსტიტუტის შესახებ // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№16.-გვ. 2. 

 საკ. კ. პ. (ბ) ც. კ–ის დადგენილება ნოვოჩერკასკის ინდუსტრიულ ინსტიტუტში სტუდენტთა 

სასწავლო დისციპლინის, მატერიალურ-საყოფაცხოვრებო და კულტურულ-პოლიტიკური 

მომსახურების გაუარესების გამო. 

2284. სასწავლო გეგმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ საქ. კ. პ. (ბ) ტფილისის სახ. უნი-

ვერსიტეტის პარტკომის 1934 წ. 29 ნოემბრის დადგენილება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1934.-№20.-გვ. 1. 
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 პარტიული კომიტეტის დადგენილება სახ. უნივერსიტეტში სასწავლო წლის დაწყებიდან ორი 

თვის განმავლობაში სასწავლო გეგმის შეუსრულებლობის გამო. 

2285. აკადემიკოს ნიკო მარრის სახით საბჭოთა მეცნიერებამ დაკარგა უდიდესი მოაზროვნე: აკად. ნ. 

მარრის ხსოვნის უკვდავსაყოფად // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 2. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის პროფ. ლ. აღნიაშვილის თავმჯდომა-

რეობით აკად. ნ. მარის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საგანგებო სხდომის გამართვა. 

2286. სოც–შეჯიბრების და დამკვრელობის შესახებ: (საქ. კ. პ. (ბ) სახ. უნივერსიტეტის პარტკომის 

დადგენილება) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 4. 

 პარტკომის დადგენილება სასწავლო გეგმების დარღვევების გამო. 

 

1935 წელი 

2287. აღნიაშვილი ლ. ბრძანება №789: ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი 14 დეკემბერი 

1934 წ. // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 4. 

 სამხედრო სასწავლებელთა სამმართველოს უფროსის მითითების თანახმად უნივერსიტეტის 

გასამხედროებულ ჯგუფებში დილის ფიზიკური დაჭურვა - 20 წუთისა და სასროლ-ფიზიკუ-

რი ვარჯიშის 45 წუთით შემოღების შესახებ. 

2288. ორაგველიძე კ. ბრძანება ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი: 21 აპრილი 1935 წ. // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება მასწავლებლებს, სესიების დროს აკადემიური შემოწმე-

ბისას ლიბერალურად მოეკიდონ სტუდენტებს და თავის მხრივ, სტუდენტებმა თავი შეიკავონ 

პედაგოგების მუქარისგან ნიშნის მომატების გამო. 

2289. გეგენავა ს. ს. კ. პ. (ბ) უნივერსიტეტის პარტკომის დადგენილება: პარტისტორიის სწავლების 

მიმდინარეობის შესახებ: (ამხ. ლ.ცინცაძისა და პროფ. რამიშვილის მოხსენებათა გამო) // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№8.-გვ. 2. 

 პარტკომის დადგენილება პარტკომის პოლიტწრეებში პარტისტორიის შესწავლის ათვისების 

ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 

2290. ორაგველიძე კ. ბრძანება ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი: აპრილი 1935 წელი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№9.-გვ. 4. 

 მიმდინარე სასწავლო წელს ლექციების დაწყების განრიგი.  

2291. ორაგველიძე კ. ბრძანება ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი, 29 აპრილი 1935 წელი 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№10.-გვ. 2. 

 რექტორის ბრძანება მომდევნო 1935/36 სასწავლო წლის წარმატებით ჩატარების შესახებ. 

2292. მირცხულავა ა. ხულიგნობისა და უწესრიგობის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის: უნივერსიტეტის 

კომკავშირის კომიტეტის დადგენილება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№10.-გვ. 4. 

 ხულიგნობისა და წესრიგის დარღვევის ფაქტები უნივერსიტეტში. 

2293. ორაგველიძე კ. ბრძანება ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი: ოქტომბერი, 1935 წ. // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№15.-გვ. 1. 

 უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება ზოოლოგიის კათედრის (ხელმძღვანელი–პროფ. გ. ჯა-

ვახიშვილი) სუსტი და არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის შესახებ. 

2294. ორაგველიძე კ. ბრძანება ტფილისისადმი სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი 28 დეკემბერი 

1935 წ. // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№23.-გვ. 4. 

 ბრძანება საზამთრო სესიების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ. 
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1936 წელი 

2295. საკ. ა. ლ. კ. კ. ცეკას დადგენილება: საზამთრო აღრიცხვის სესიების შედეგების შესახებ, უმაღ-

ლეს სასწავლებლებში და ტექნიკუმებში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 2.  

საკ. ს. ლ. კ. კ. ცეკას დადგენილება 1936 წლის საზამთრო–სააღრიცხვო სესიების დროს მთელ 

რიგ უმაღლეს სასწავლებლებში გამომჟღავნებულ სტუდენტთა აკადემიური წარუმატებლობის 

გამო. 

2296. ორაგველიძე. ბრძანება № 631 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი 21 აპრილის 1936 

წ. საზაფხულო სესიების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით // ბოლშევიკური კადრები-

სათვი.-1936.-№9.-გვ. 3. 

ბრძანება სესიების წარმართვის შესახებ. 

2297. სტალინი ი. უმაღლეს სასწავლებელთა მუშაობისა და უმაღლესი სკოლის ხელმძღვანელობის 

შესახებ: სსრ კავშირის სახკომსაბჭოს და საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება / 

ი. სტალინი, ვ. მოლოტოვი // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№14.-გვ. 1-4.-1936 წელი, 13 

ივნისი. 

დადგენილებაში შემავალი საკითხები გამნარტებებით: უმაღლეს სასწავლებელში მიღების შე-

სახებ, სასწავლო დროის ორგანიზაციის შესახებ, სასწავლო მუშაობის ორგანიზაციის შესახებ, 

უმაღლესი სკოლის ხელმძღვანელობის შესახებ, წესრიდისა და დისციპლინის შესახებ უმაღ-

ლეს სკოლაში. 

2298. გეგეჭკორი ვ. განცხადება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№17, 19.-გვ. 4. 

ტ. ს. უ. ფრიადოსან და საუკეთესო დამკვრელთა რეგისტრაცია სათანადო მანდატების მისა-

ღებად. 

2299. ორაგველიძე კ. ბრძანება №1556: ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი: 4 ოქტომბერი 

1936 წელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№20.-გვ. 2. 

განათლების სახელმწიფო კომისარიატის ბრძანების თანახმად თბილისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის 1936 წელს კურსდამთავრებულთა მიერ სახელმწიფო გამოცდების საგანთა ჩამო-

ნათვალი. 

2300. ორაგველიძე კ. ბრძანება ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1936.-№24.-გვ. 1. 

უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებულება ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტის 

მიერ ჩადენილი თაღლითობისა და ამავე ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მოვალეობისად-

მი უპასუხისმგებლო დამოკიდებულების შესახებ.  

2301. დადგენილება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის საბჭოების საგანგებო VIII 

ყრილობისა, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუციის (ძირითადის 

კანონის) დამტკიცების შესახებ, სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ, საბჭოთა 

სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის ახალი კონსტიტუციის (ძირითადი კანონის) მიღე-

ბის აღნიშვნის შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№27.-გვ. 2.-მოსკოვი, კრემლი. 

1936 წ. 5 დეკემბერი. 

1937 წელი 

2302. დადგენილება: სრულიად–საქართველოს საბჭოების საგანგებო მე–8 ყრილობისა // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 1. 

მე–8 ყრილობის დადგენილების თემები: საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლი-

კის უზენაესი საბჭოს არჩევის შესახებ და საქართველოს საბჭოების სოციალისტური რესპუბ-

ლიკის კონსტიტუციის (ძირითადი კანონის) დამტკიცების შესახებ. 
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2303. ვოროშილოვი კ. ბრძანება სსრ კავშირის თავდაცვის სახალხო კომისრისა: №25: 1937 წლის 22 

თებერვალი, ქ. მოსკოვი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№8.-გვ. 2. 

 ბრძანება საყოველთაო სამხედრო ვალდებულების შესახებ. მოცემულია ი. ბ. სტალინისა და  კ. 

ვოროშილოვის მიმართვა და მილოცვა წითელი არმიელებისადმი. 

2304. ორაგველიძე კ. ბრძანება: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი 9 მარტი 1937 წელი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№10.-გვ. 4. 

 თბილისის უნივერსიტეტში ფრიადოსანთა წასახალისებლად შემოღებულ სიახლეთა ნუსხა. 

2305. საქართველოს კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის პლენუმის დადგენილება: პირველადი პარტ-

ორგანიზაციების პარტკომიტეტების არჩევნების, სარაიონო, საქალაქო და საოლქო პარტკონ-

ფერენციების ჩატარებისა და საქართველოს კ. პ. (ბ) X ყრილობის მოწვევის შესახებ // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1937.-№11.-გვ. 1. 

 დადგენილება ახალი საარჩევნო სისტემით სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნებისათვის 

პარტიული ორგანიზაციების მომზადებისა და პარტიულ-პოლიტიკური მუშაობის სათანა-

დოდ გარდაქმნის შესახებ. 

2306. მახარაძე ფილიპე. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფო გერბის 

შესახებ: სრულიად–საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმის 

დადგენილება / ფილიპე მახარაძე, თ. ჟღენტი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 1. 

 საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პრეზიდიუმის დადგენილება საბ-

ჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახელმწიფოს მიერ წარმოდგენილი გერბის დამტკი-

ცების შესახებ - თბილისი, 1937 წ. მაისის 4. 

2307. ამხანაგ ნ. ი. ეჟოვის ლენინის ორდენით დაჯილდოვების შესახებ: სსრ კავშირის ცენტრალური 

აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილება//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№19.-გვ. 1. 

 მთავრობის დავალებათა შესასრულებლად, შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ორგანო-

თა ხელმძღვანელობის საქმეში განსაკუთრებული წარმატებებისთვის ნ. ი. ეჟოვის ლენინის 

ორდენით დაჯილდოვება. 

2308. კალინინი მ. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნების დღის შესახებ: დადგენილება / მ. კა-

ლინინი, ა. ანდრეევი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 1.- მოსკოვი, კრემლი, 

1937 წელი, 11 ოქტომბერი. 

 დადგენილება სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნების 1937 წლის 12 დეკემბერს დანიშვ-

ნასთან დაკავშირებით. 

2309. კალინინი მ. სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შე-

მადგენლობის დამტკიცების შესახებ: დადგენილება / მ. კალინინი, ა. ანდრეევი // ბოლშევიკუ-

რი კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 1.- მოსკოვი, კრემლი, 1937 წელი, 11 ოქტომბერი. 

 დადგენილება სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

შემადგენლობაში შემავალ პიროვნებათა დამტკიცების თაობაზე.  

2310. სსრ კავშირის ცაკის დადგენილება კავშირის საბჭოს და ეროვნებათა საბჭოს არჩევნების საარ-

ჩევნო ოლქების შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 1–2. 

 სსრ კავშირის ცაკის დადგენილება საარჩევნო ოლქების შექმნის შესახებ საქართველოში სსრ 

კავშირის კონსტიტუციის 34–ე და 35–ე მუხლებისა და"სსრ კავშირის უზენაესი საბჭოს არ-

ჩევნების დებულების" 21–ე, 22–ე, 23–ე და 24–ე მუხლების საფუძველზე. მოცემულია ქალა-

ქებისა და რაიონების ვრცელი ჩამონათვალი. 
 

 

1938 წელი 

2311.  კალინინი მ. ბრძანება / მ. კალინინი, ა. გორკინი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№3.- 

გვ. 1.-(მოსკოვი, 1938 წელი, 8 თებერვალი). 
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 გ. ი. პეტროვსკის 60 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, ლენინის ორდენით დაჯილდოების 

შესახებ. 

2312.  პარტიიდან კომუნისტების გარიცხვისას პარტორგანიზაციების შეცდომებზე, საკ. კ. პ. (ბ)-დან 

გარიცხულთა აპელაციებისადმი ფორმალურ-ბიუროკრატიულ დამოკიდებულებისა და ამ ნაკ-

ლოვანებათა აღმოფხვრის ღონისძიებებზე საკ. კ. პ. (ბ) ც. კ-ის პლენუმის დადგენილება // ბოლ-

შევიკური კადრებისათვის.-1938.-№3.-გვ. 2-3. 

 პარტიულ საქმიანობაში აღმოჩენილ დარღვევებთან დაკავშირებით. 

2313. ქალთა საერთაშორისო კომუნისტური დღის–8 მარტის შესახებ: საკ. კ. პ. (ბ) ც. კ.–ის დად-

გენილება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№6.-გვ. 1. 

 ქალთა საერთაშორისო კომუნისტური დღესასწაულის–8 მარტის ოცდახუთი წელის აღსანიშ-

ნავად ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება, დედებისადმი განსაკუთრებულ ზრუნვასთან 

დაკავშირებით. 

2314. კიკნაძე გ. ბრძანება: თბილისის სახ. უნივერსიტეტისადმი 1938 წ. 4 აპრილი // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 3. 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის გ. კიკნაძის ბრძანება უნივერსიტეტის 

არმენოლოგიის კათედრის წევრის, ივანე ბეგლაროვის მიერ მე-19 საუკუნის გამოჩენილი 

სომეხი პოეტის გეორგ დოდოხიანის უცნობი ნაწარმოებების აღმოჩენასთან დაკავშირებით.  

2315. საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტი. ხელმძღვანელი პარტიული ორგანოების არჩევნების ჩა-

ტარების შესახებ: საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება // ბოლშევიკური კად-

რებისათვის.-1938.-№9.-გვ. 1. 

 1938 წლის აპრილ-ივნისის პირველი ნახევრის პერიოდში ხელმძღვანელი პარტიული ორგა-

ნოების არჩევნების ჩატარების შესახებ (1938 წ. 29 მარტი). 

2316. მახარაძე ფ. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დღის შესახებ დადგენილება / ფ. 

მახარაძე, ვ. ბუჯიაშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№10.-გვ. 1. 

 დადგენილება არჩევნების 1938 წლის 12 ივნისს დანიშვნისა და საარჩევნო კამპანიის 1938 წლის 

აპრილიდან დაწყების თაობაზე. 

2317. მახარაძე ფ. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომი-

სიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ დადგენილება საქართველოს სსრ ცენტრალური 

აღმასრულებელი კომიტეტისა / ფ. მახარაძე, ვ. ბუჯიაშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათ-

ვის.-1938.-№10.-გვ. 1. 

 საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემად-

გენლობის ნუსხა. 

2318. კიკნაძე გ. ბრძანება №221: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი: აპრილი 1938 წელი // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№10.-გვ. 4. 

 ბრძანება 1937–38 სასწავლო წელს სახელმწიფო გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნების შესახებ. 

2319. ორჯონიკიძე ნ. დადგენილება: საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების ქ. თბილისის 

ლენინის  საარჩევნო ოლქის №1  საოლქო  საარჩევნო  კომისიისა  საქართველოს  სსრ უმაღლესი 

საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატად ამხანაგ იოსებ ბესარიონის– ძე სტალინის რეგისტრაციის 

შესახებ  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის:  საქ.  კ.  პ. (ბ) თბ.  სახ. უნივერსიტეტის  პარტკომის, 

რექტორატისა და პროფკომის ორგანო.-1938.-№13.-გვ. 1. 

 საქართველოს სსრ უმაღლეს საბჭოში დეპუტატობის კანდიდატთა მიერ წარმოდგენილი დო-

კუმენტების შესაბამისობის შედეგად საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობაზე 

კენჭის საყრელად ქ. თბილისის ლენინის საარჩევნო №1 ოლქში იოსებ ბესარიონის-ძე სტალი-

ნის რეგისტრაციაში გატარებასთან დაკავშირებით. 
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2320. კიკაჩეიშვილი  გრ. დადგენილება:  საქართველოს  სსრ  უმაღლესი  საბჭოს  არჩევნების  ქ. თბი-

ლისის სტალინის საარჩევნო ოლქის №8 საოლქო საარჩევნო კომისიისა და საქართველოს სსრ 

უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატად ამხანაგ ვიაჩისლავ მიხეილის–ძე მოლოტოვის 

რეგისტრაციის შესახებ // ბოლშევიკური კადრებისათვის: საქ. კ. პ. (ბ) თბ. სახ. უნივერსიტეტის 

პარტკომის, რექტორატისა და პროფკომის ორგანო.-1938.-№13.-გვ. 1. 

 საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს  არჩევნების დებულების 52–ე მუხლის საფუძველზე სა-

ქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობაზე კენჭისყრასთან დაკავშირებით ამხანაგ 

ვიაჩისლავ მიხეილის–ძე მოლოტოვის (სკრიაბინი) რეგისტრაციაში გატარების გამო. 

2321. კიკნაძე გ. ბრძანება №585 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისადმი: "4" ივნისი 1938 წელი 

// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№15.-გვ. 4. 

 ლექციების  სისტემატურად  გაცდენისა და  საგნების  ჩაუბარებლობის გამო,  იურიდიული ფა-

კულტეტის  მე–3  კურსის  სტუდენტის  ევგენი  კარტოზიას უნივერსიტეტიდან გარიცხვასთან 

დაკავშირებით. 

2322. მახარაძე ფ. დადგენილება  საქართველოს  სსრ  ცენტრალური  აღმასრულებელი  კომიტეტისა 

თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის  ამხანაგ  სტალინის  სახელის  მიკუთვნების შე-

სახებ / ფ. მახარაძე, ვ. ეგნატაშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№16.-გვ. 2. 

 საქართველოს სსრ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილება – დაკმაყოფილ-

დეს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა შუამდგომლობა უნივერსიტეტისთვის სტა-

ლინის სახელის მიკუთვნებასთან დაკავშირებით. 

2323. კაფტანოვი ს. უმაღლესი სასწავლებლის ტიპიური წესდება // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1938.-№19.-გვ. 2–4. 

 უმაღლესი  სასწავლებლის ტიპიური  წესდება, დამტკიცებული სსრ კავშირის სახალხო კომი-

სართა საბჭოს მიერ-5. 09. 1938. 

2324. საკ. ა. ლ. კ. კ. ცენტრალური კომიტეტი. ხელმძღვანელი კომკავშირული ორგანოების არჩევნე-

ბის  ჩატარების შესახებ: საკ. ა. ლ. კ. კ. ცენტრალური  კომიტეტის დადგენილება // ბოლშევი-

კური კადრებისათვის.-1938.-№20.-გვ. 2. 

 დადგენილება არჩევნების სათანადოდ მოუმზადებლობის გამო 1938 წლის 15 ოქტომბრისათ-

ვის გადატანასტან დაკავშირებით. 

2325. "საკ. კ. პ.  (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის" გამოშვებასთან დაკავშირებით პარტიული პროპაგან-

დის დაყენების შესახებ: საკ. კ. პ. (ბ) ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1938.-№24.-გვ. 1–4. 

 1938 წელის 14 ნოემბერით დათარიღებული დადგენილება ისტორიის სახელმძღვანელოს გა-

მოცემის მნიშვნელობასა და დანიშნულების შესახებ. 

 

1939 წელი 

2326. საკ.  კ.  პ. (ბ)  ცენტრალური  კომიტეტის  დადგენილებანი  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№3.-გვ. 1.-პრავდა, 1939 წლის 1 თებერვალი. 

 საკ.  კ.  პ.  (ბ)  მე-18  ყრილობის  მოწვევასთან დაკავშირებით  პირველადი  პარტორგანიზაციების 

კრებების, რაიონული, საქალაქო, სამხარეო პარტკონფერენციებისა და ნაცკომპარტიების ყრი-

ლობების ჩატარების შესახებ. 

2327. ყიფშიძე დ. ბრძანება №250 // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.-გვ. 4. 

 რექტორის  ბრძანება  გარდერობის  თანამშრომლების მხრიდან სტუდენტების მიმართ თავა-

ზიანი მოპყრობისა და დამატებითი გარდერობის გახსნასთან დაკავშირებით. 
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ქრონიკა 

1927 წელი 

2328. ქრონიკა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1927.–№1.–გვ. 4. 

ინფორმაცია შემდეგი აქტივობების შესახებ: კლუბის გახსნა; უნივერსიტეტში რადიო-მიმღების 

მოწყობა; განსახკომის მიერ სტუდენტებისათვის სახელმძღვანელოების შესაძენად თანხის გა-

მოყოფა; უნივერსიტეტისათვის ყოფილი სემინარიის შენობის დათმობა; ალკკ უჯრედის მიერ 

შაბათობის მოწყობა. 

2329. ვის რა ევალება // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1927.–№1.– გვ. 5. 

  უნივერსიტეტის ადგილკომის, სავაჭრო კავშირის პროფკომისა და კომენდანტთა მოვალეო-

ბები. 

1928 წელი 

2330. ქრონიკა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№8.–გვ. 4.  

სავეტერინარო განყოფილების დაარსებისა და სტუდენტთათვის სტიპენდიის გაზრდის შესა-

ხებ. 

2331. ქრონიკა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№9.– გვ. 6. 

იბეჭდება შრომა ე. ბერგის „საფინანსო მეცნიერების საფუძვლები“, ინწკირველის წიგნი „საბან-

კო ბუჰგალტერის“, განცხადება სწავლის განახლებისა და სხვათა შესახებ. 

2332. ქრონიკა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№13-14.– გვ. 5. 

ინფორმაცია საუნივერსიტეტო ცხოვრების შესახებ. 

1930 წელი 

2333. ქრონიკა // საბჭოთა უნივერსიტეტის ხმა.-1930.-№2.-გვ. 4. 

ინფორმაცია უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესების შესახებ. 

2334. ქრონიკა // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.-1930.-№6.-გვ. 4. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმასრულებელი ბიუროს გამგეობათა დაქვემდებარებაში სტუ-

დენტთა სტიპენდიებისა და საცხოვრებელი ბინების განაწილების შესახებ. 

1933 წელი 

2335. უნივერსიტეტის ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№3.-გვ. 6. 

ინფორმაცია: სესიები და არდადეგები; აღმასრულებელი ბიუროს პლენუმი; კოოპერატივის 

წერტილი სტუდენტურ ქალაქში; სახ. უნ-ტის ადგილკომში; ელემენტთა პერიოდული სისტემა 

ქართულ ენაზე; უნივერსიტეტის გამომცემლობაში. 

1934 წელი 

2336. ძეგლის გახსნა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 4. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში პროფესორ პ. მელიქიშვილის ძეგლის საზეიმოდ გახსნის 

შესახებ, ფილიპე მახარაძის თავმჯდომარეობით. 

2337. ქრონიკა: ახალი წიგნი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№8.-გვ. 4. 

ინფორმაცია, ასპირანტ მ. ჩარექიშვილის წიგნის, „მზა ტანსაცმელი და მზა ტანსაცმლით ვაჭ-

რობა“ გამოცემასთან დაკავშირებით, რედაქტორი პროფესორი კ. მეგრელიძე. 

2338.  ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№9.-გვ. 4. 
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 ცნობა საგამოცდო სესიების დაწყებასა და ახალი წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით. 

2339. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№10.-გვ. 4. 

 ინფორმაცია მისაღები გამოცდების დაწყებასა და ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტთან 

უცხო ენებში მაღალი კვალიფიკაციის პედაგოგების მოსამზადებლი განყოფილების დაარსე-

ბასთან დაკავშირებით. 

2340. დირექცია. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№11.-გვ. 4. 

 ცნობა უნივერსიტეტის პროფესორთა წიგნების გამოცემა-გაყიდვის შესახებ. 

2341. ლიტ. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№14.-გვ. 2. 

 სპარსეთის უდიდესი პოეტის ფირდოუსის დაბადებიდან 1000 წლის აღსანიშნავი ღონისძიე-

ბების შესახებ. 

2342. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№14.-გვ. 4. 

 ინფორმაცია ტფილისში ფიზკულტურული აღლუმის ჩატარებისა და ახალი წიგნების გამოცე-

მა-გაყიდვის თაობაზე. 

2343. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№18–19.-გვ. 4. 

 ცნობა ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანატის მიერ სალიტერატურო–სამეცნიერო წრის 

წევრთა შეკრებისა და მ. ჩარექიშვილისა და თ. გველესიანის წიგნის, "მზა ტანსაცმელი და მზა 

ტანსაცმლით ვაჭრობა" (რედაქტორი პროფ. კ. მეგრელიძე) გამოცემისა და გაყიდვის შესახებ. 

2344. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№20.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტში გამართული ლიტერატურული ღონისძიებების შესახებ. 

 

1935 წელი 

2345. ქრონიკა: (ინფორმაცია ასპირანტ დ. კობიძისა და პროფესორ მ. ზანდუკელის მიერ ჩატარებულ 

მოხსენებათა შესახებ) // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№1.-გვ. 4. 

 სალიტერატურო-სამეცნიერო წრის მიერ, რუსთაველის სახელობის ენის, ლიტერატურისა და 

ხელოვნების ინსტიტუტში გამართული მოხსენებების შესახებ. 

2346. ქრონიკა// ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№4.-გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურის ფაკულტეტთან არსებული სალიტე-

რატურო-სამეცნიერო წრის მიერ ალმანახის გამოცემის შესახებ. 

2347.  ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№5.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში პროფესორ ივ. ვაშაყმაძის მიერ მოხსენების წაკითხვის 

თაობაზე. 

2348. უნივერსიტეტის ცხოვრებიდან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№11.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის დადგენილებით უნივერსტიტეტში მექანიკური სა-

ამქროს მოწყობის, ლაბორატორიებისა და კაბინეტების ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ. 

2349. ტ. ს. უ. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№12.-გვ. 4. 

 1935–36 სასწავლო წლისათვის მისაღებ სტუდენტთა საგამოცდო კომისიის დამტკიცების, საგა-

მოცდო წესებისა და ზუსტი ცხრილის შემუშავების შესახებ. 

2350. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№16.-გვ. 4. 

 ინფორმაცია საენათმეცნიერო წრის საჯარო სხდომის ჩატარების თაობაზე, მომხსენებელი მიხ. 

ჩხენკელი, თემა: „ნიკო მარრი და ქართული ნაციონალიზმი“. 

2351. უნივერსიტეტის ცხოვრებიდან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№16.-გვ. 4. 

 რექტორის ბრძანებით, პოლიევქტოვი ნიკოლოზის, რუხაძე მიხეილისა და ჯაფარიძე პეტრეს, 

უდისციპლინო ქმედებების გამო, უნივერსიტეტიდან გარიცხვასთან დაკავშირებით. 

2352. ლიტ. ფაკ. დეკანატი. ლიტერატურული საღამო //ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№17.-გვ. 3. 
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 სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლუბში ლიტერატურის ფაკულტეტის მიერ ვაჟა-ფშაველას გარ-

დაცვალებიდან 20 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს გამართვის შესახებ. 

2353. ახალი წიგნები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№19.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ გამოცემული და გამოსაცემი წიგნების ჩამონათვალი. 

2354. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№19.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის კლუბში, ლიტერატურის ფაკულტეტის მიერ, ლევ ტოლსტოის გარდაცვალე-

ბიდან 25 წლისთავის აღსანიშნავი საღამოს გამართვის შესახებ. 

2355. საზეიმო სხდომა უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№21.-გვ. 4. 

 უნივერსიტეტის რექტორის, კარლო ორაგველიძის თავმჯდომარეობით სტუდენტთა, პროფე-

სორთა და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის საზეიმო სხდომა, მიძღვნილი საბჭოთა 

სომხეთის 15 წლისთავისადმი. 

 

1936 წელი 

2356. ახალი წიგნი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 4. 

 ვლ. ასათიანის წიგნის "ლევ ტოლსტოი და საქართველო" გამოცემა-გაყიდვის შესახებ. 

2357. ლიტ ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№12.-გვ. 2. 

 ახალგაზრდა კომკავშირელი პოეტის, პეტრე გიგიბერიას პოემის "ათასი სტრიქონი სერგო კი-

როვზე" განხილვა. 

2358. გამოცდების ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვი.-1936.-№15.-გვ. 2. 

 უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით, მისაღებ გამოცდებზე წესრიგის დარღვევის გამო, 

აბიტურიენტთა მოხსნის შესახებ. 

2359. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№21.-გვ. 4. 

 ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის მიერ „ალმანახის“ 

ერთდროული მხატვრული ჟურნალის გამოცემის მომზადების შესახებ. 

2360. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1936.-№22.-გვ. 4. 

 ქართული ლიტერატურის სტუდენტთა სამეცნიერო წრეზე, სტუდენტ გიორგი საამოვის მიერ 

მოხსენების წაკითხა, თემაზე: "მხატვრულ–ლიტერატურული სახეები სტალინის გენიალურ 

შრომებში". 

 
 

1937 წელი 

2361. ფაკულტეტების ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№2.-გვ. 4. 

 ფაკულტეტებზე სხვადასხვა სახის სიახლეთა შესახებ.  

2362. ქრონიკა: ქიმიის ფაკულტეტი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№6.-გვ. 4. 

 პლეტნევისა და სკლირენკოს "ამოცანათა კრებული ქიმიაში“ (თარგმნა შ. შარაშენიძემ) დას-

ტამბვისა და გამოცემის შესახებ. 

2363. ფაკულტეტების ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№8.-გვ. 4. 

 მათემატიკის ფაკულტეტის პროფესორის, დ. ღოღობერიძის მივლინება ქალაქ ლენინგრადში 

დისერტაციის დასაცავად; ინფორმაცია ფიზიკა–მათემატიკის ფაკულტეტის მეხუთე კურსის 

სტუდენტების მიერ პედაგოგიური და საწარმოო პრაქტიკის გავლასთან დაკავშირებით. 

2364. ნარევი: [ ქრონიკა] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№8.-გვ. 4. 

 სსრ კავშირში კულტურულ-საგამნანათლებლო დაწესებულებების, გამოცემული წიგნებისა და 

ჟურნალების ციფრობრივი მონაცემი. 

2365. ილიას დღეები თ. ს. უნივერსიტეტში // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№11.-გვ. 4. 
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 ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სამეცნიერო სესიისა და საღამოს გამართვა ილია ჭავჭავაძის შე-

მოქმედებასთან დაკავშირებით. 

2366. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№17.-გვ. 2.- მოსკოვი, 12 ივნისი.  

 ინფორმაცია, სსრ კავშირის უზენაესი სასამართლოს განაჩენის აღსრულების შესახებ, სასჯელის 

უმაღლესი ფორმა – დახვრეტა. (განსაჯელი პირნი: მ. ნ ტუხაჩევსკი, ი. ე. იაკირი, რ. პ. ეიდემანი, 

ბ. მ. ფელდმანი, ვ. მ. პრიმაკოვი, ვ. კ. პუტნა). 

2367. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№19.-გვ. 2. 

 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სპეციალური სასამართლო საკრებულოს განაჩენის, 

სამშობლოს მოღალატეთა და ხალხის მტერთა – ბ. მდივნის, მ. ტოროშელიძის, მ. ოკუჯავას, გ. 

ყურულოვის, ს. ჩიხლაძის, გ. ელიავასა და ნ. ქარცივაძის მიმართ სასჯელის აღსრულების 

შესახებ. 

2368. ახალი წიგნი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№23.-გვ. 4. 

 საქართველოს სახელგამის მიერ ახალგაზრდა კომკავშირელი პოეტის, პეტრე გიგიბერიას 

ლექსების წიგნის "სიხარული" გამოსცემის შესახებ. 

 

1938 წელი 

2369. ქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№7.-გვ. 4. 

 სსრ კავშირის უმაღლესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიის 1938 წ. 13 მარტის განაჩენის 

აღსრულების შესახებ, ანტისაბჭოთა „მემარჯვენე-ტროცკისტული ბლოკის“ საქმეზე მსჯავრ-

დადებულთა დახვრეტის შესახებ. 

2370. ლიტქრონიკა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1938.- №8.- გვ. 4.  

ძველი რუსული ლიტერატურული ძეგლის "Слово о полку Игореве"-ის დაწერიდან 750 წლის-

თავის გამო რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მიერ ღია სხდომის გამართვის შესა-

ხებ უნივერსიტეტში. 

2371. ახალი წიგნები // ბოლშევიკური კადრებისათვის.- 1938.- №18.- გვ. 4. 

 ინფორმაცია უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ ახალი წიგნების გამოცემისა და გაყიდვის 

შესახებ. 

 

ნეკროლოგი. გახსენება 

1928 წელი 

2372. ლენინიზმის დროშის ქვეშ // პროლეტარულ სტუდენტთა ხმა.–1928.–№9.– გვ. 1. 

 ოთხი წელი ვლადიმერ ილიას ძე ლენინის გარდაცვალებიდან. 

 

1929 წელი 

2373. ი.-ძ. (სტუდენტი). უცხოეთის პრესა ლენინის გარდაცვალების შესახებ // პროლეტარულ სტუ-

დენტთა ხმა.–1929.– № 1.- გვ. 3. 

 ამონარიდი უცხოეთის პრესიდან ლენინის გარდაცვალების თაობაზე. 

1933 წელი 

2374. ჭკუასელი კ. ამხ. სიმონ ხუნდაძე: ნეკროლოგი//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№1.-გვ. 3. 

2375. ელიავა გ. ე. რუს და ა. კალმეტის გარდაცვალების გამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1933.-№3.-გვ. 5.  

პარიზის პასტერის ინსტიტუტის მიკრობიოლოგიის დარგის ელიმ რუსა და პროფესორ ალ-

ბერტ კალმეტის გარდაცვალების გამო. 
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2376. ჭკუასელი კ. ამხ. ა. ვ. ლუნაჩარსკი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1933.-№6.-გვ. 1. 

სამძიმრის წერილი ა. ლუნაჩარსკის გარდაცვალების გამო. 

1934 წელი 

2377. გვენეტაძე ნოე. ამხ. ანდრო ცხადაძის ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№4.-გვ. 3. 

უნივერსიტეტის სტუდენტის გახსენება. 

2378. დოლიძე ა. ამხ. დ. დონდოლაძის ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№9.-გვ. 4. 

2379. აბულაძე კ. სერგო ბალანჩივაძის ხსოვნას /კ. აბულაძე, ა. კაცია, ი. კვირიკაძე // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1934.-№15.-გვ. 3. 

ასპირანტის, სერგო ბალანჩივაძის გარდაცვალების გამო. 

2380. აკადემიკოს ნიკო მარის სახით საბჭოთა მეცნიერებამ დაკარგა უდიდესი მოაზროვნე: სამგლო-

ვიარო სხდომა // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 2. 

აკადემიკოს ნ. მარის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სხდომა უნივერსიტეტში. 

2381. მელიქსეთ–ბეგი ლეონ. აკადემიკოს ნიკო მარრის სახით საბჭოთა მეცნიერებამ დაკარგა უდი-

დესი მოაზროვნე:..და ეს იქნება ძეგლი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 2. 

აკად. ნიკო მარის ღვაწლი მატერიალური კულტურის ისტორიის დარგში. გამოითქვა მო-

საზრება, დაარსდეს მეცნიერის სახელობის მატერიალური კულტურის ისტორიის ინსტი-

ტუტი, რომელსაც დაეკისრება სიძველეთა დაცვის საპასუხისმგებლო საქმე. 

2382. ჯავახიშვილი ივ. აკადემიკოს ნიკო მარრის სახით საბჭოთა მეცნიერებამ დაკარგა უდიდესი 

მოაზროვნე: აკად. ნიკო მარრის ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 3. 

პროფესორ, ივ. ჯავახიშვილის სიტყვა ნ. მარის შესახებ. 

2383. ახვლედიანი გ. აკადემიკოს ნიკო მარრის სახით საბჭოთა მეცნიერებამ დაკარგა უდიდესი 

მოაზროვნე: აკად. ნ. მარრი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 3. 

პროფესორ გ. ახვლედიანის შეფასება ნ. მარისადმი. 

2384. ნიორაძე გ. აკადემიკოს ნიკო მარრის სახით საბჭოთა მეცნიერებამ დაკარგა უდიდესი მოაზ-

როვნე: ნ. მარრი არქეოლოგი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 3. 

აკადემიკოსი ნიკო მარი, როგორც გამოჩენილი არქეოლოგი. 

2385. აბულაძე ი. აკადემიკოს ნიკო მარრის სახით საბჭოთა მეცნიერებამ დაკარგა უდიდესი მოაზ-

როვნე: დიდი მეცნიერი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1934.-№21.-გვ. 3. 

ნიკო მარის, როგორც მსოფლიო მნიშვნელობის მეცნიერის შესახებ.  

1935 წელი 

2386. ლენინი სოციალიზმის ფუძემდებელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 1.-(საკ. 

კ. პ. (ბ) ცენტრ. კომიტეტთან არსებული მარქს-ენგელს-ლენინის ინსტიტუტის თეზისებიდან 

ლენინის გარდაცვალების 10 წლის თავის შესახებ). 

2387.  სტალინი ი. ვ. ვ. კუიბიშევი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№2.-გვ. 2. 

ვალერიან ვლადიმერის ძე კუიბიშევის გარდაცვალების შესახებ. 

2388. მე-4 კურსის სტუდენტობა. ამხ. გ. ჭანიშვილი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№10.-გვ. 4. 

გარდაიცვალა ქიმიის ფაკულტეტის მე–4 კურსის სტუდენტი გენო ჭანიშვილი. 

2389. ძვირფასი ამხანაგის ხსოვნას /პ. მეტრეველი, ტ. დოლიძე, შ. კაპანაძე  და სხვ.  // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.- 1935.- №10.- გვ. 4. 

მეგობრების გულისტკივილი ი. ვ. კორტავის გარდაცვალების გამო. 

2390. გეოლოგიური სპეციალობის IV კ. სტუდენტები. ამხ. ქეთოს ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრე-

ბისათვის.- 1935.- №11.- გვ. 4. 

ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდგომ გარდაიცვალა ქეთო წულეისკირი. 
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2391. უახლოესი მეგობრები. თამარ კალანდაძის ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-

№14.-გვ. 4. 

წუხილი ამხანაგის გარდაცვალების გამო. 

2392. დიდი ტრიბუნის ხსოვნას: [ამხ. ემ. იაროსლავსკის წერილიდან] // ბოლშევიკური კადრები-

სათვის.-1935-№20.-გვ. 2. 

  ემ. იაროსლავსკის წერილი სერგეი მირონის–ძე კიროვის (კოსტრიკოვი) გარდაცვალების გამო. 

2393. ბერიძე ვუკ. პროფ. ნ. მარი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1935.-№22.-გვ. 4. 

 პროფესორ ნ. მარის გახსენება. 

 

1936 წელი 

2394. ამხანაგების ჯგუფი. ამხ. ვახტანგის ხსოვნას//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1936.-№6.-გვ. 4. 

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტ ვახტანგ 

ალექსანდრეს ძე გობეჩიას გარდაცვალების შესახებ. 

2395. ქაჯაია გრ. ამხ. მიშა ქაჯაიას ხსოვნას / გრ. ქაჯაია, მ. ცომაია // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№18.-გვ. 4. 

2396.  ამხანაგების ერთი ჯგუფი. ამხ. მიშა ლობჟანიძის ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-

1936.-№19.-გვ. 4. 

1937 წელი 

2397. საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკური) ცენტრალური კომიტეტისაგან: გრიგოლ 

კონსტანტინეს-ძე ორჯონიკიძე / საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკური) ცენტრა-

ლური კომიტეტი, სსრ კავშირის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტი // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1937.-№7.-გვ. 1. 

 გრიგოლ (სერგო) კონსტანტინეს-ძე ორჯონიკიძის გარდაცვალების შესახებ. 

2398. ამხანაგ ორჯონიკიძის ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№7.-გვ. 1. 

 კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრთა სამძიმრის წერილი გრიგოლ (სერ-

გო) ორჯონიკიძის გარდაცვალების გამო. 

2399. გრიგოლ კონსტანტინეს-ძე ორჯონიკიძე: // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№7.-გვ. 1. 

 სამძიმრის წერილები. 

2400. გარდაიცვალა ენერგიული კომკავშირელი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№3.-გვ. 4. 

 ისტორიის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტის, ვარლამ გავაშელის გარდაცვალების შე-

სახებ. 

2401. სერაპიონ კონსტანტინეს ძე დგებუაძე: [საქ. ა. ლ. კ. კ. ცენტრალური კომიტეტის მდივანი] // 

ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№15.-გვ. 3. 

 საქ. ალკკ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომიტეტი იუწყება, რომ გარდაიცვალა 

ცენტრალური კომიტეტის მდივანი სერაპიონ კონსტანტინეს ძე დგებუაძე. 

2402. ეკატერინე გიორგის–ასული ჯუღაშვილის ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-

№17.-გვ. 1. 

 ქ. თბილისში მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ეკატერინე გიორგის ასული ჯუღაშ-

ვილი – საერთაშორისო პროლეტარიატის დიდი ბელადის, ამხანაგ სტალინის დედა (გელაძის 

ქალი). 

2403. მარიამ ილიას ასული ულიანოვა: სრულიად საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბოლშევიკე-

ბისა) ცენტრალური კომიტეტისაგან // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№17.-გვ. 2. 

 საკ. კ. პ. (ბოლშევიკების) ცენტრალური კომიტეტი ღრმა მწუხარებით აუწყებს პარტიას, მუშა-

თა კლასსა და ყველა მშრომელს მოსკოვში, პარტიის წევრის, ვ. ი. ლენინის უახლოესი თანა-
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შემწის, საბჭოთა კონტროლის კომისიის ბიუროს წევრის მარიამ ილიას ასული ულიანოვას 

გარდაიცვალებას. 

2404. 26 ბაქოელი კომისრის ხსოვნას // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1937.-№21.-გვ. 2. 

 ინგლისის ინტერვენტებისა და მენშევიკების მიერ კომუნიზმის გამარჯვებისთვის მებრძოლი 

26 ბაქოელი კომუნარის დახვრეტა.  
 

1938 წელი 

2405. ლენინის დროშით // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№2.-გვ. 1. 

 14 წელი ლენინის გარდაცვალებიდან. 

2406. სტალინი ი. ფიცი: სიტყვა წარმოთქმული საბჭოების მე-2 საკავშირო ყრილობის ვ. ი. ლენინის 

ხსოვნის აღსანიშნავად მიძღვნილ სამგლოვიარო საღამოზე 26 იანვარს 1924 წ. // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1938.-№2.-გვ. 1-2. 

 სტალინის სიტყვა ვ. ი. ლენინის ღვაწლზე და ფიცი მისი ანდერძის შესასრულებლად. 

2407. ლენინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№2.-გვ. 2. 

 ვლადიმერ ილიას–ძე ლენინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო თსუს კლუბში. 

2408. კრჟიჟანოვსკი გ. ვ. ვ. კუიბიშევი: (გარდაცვალებიდან მე-3 წლისთავისათვის) // ბოლშევიკური 

კადრებისათვის.-1938.-№3.-გვ. 1. 

 რევოლუციონერის, ვალერიან ვლადიმერის ძე კუიბიშევის გახსენება. 

2409. ამხანაგ ლ. პ. ბერიას სიტყვა ამიერკავკასიის პარტიული და საბჭოთა ორგანიზაციებისა და 

მშრომელებისაგან: [გახსენება] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№4.-გვ. 2. 

 სიტყვა წარმოთქმული გრიგოლ (სერგო) კონსტანტინეს-ძე ორჯონიკიძის ხსოვნისადმი მიძ-

ღვნილ სამგლოვიარო მიტინგზე, მისი ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ. 

2410. მოლოტოვი. მგზნებარე ბოლშევიკი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№4.-გვ. 2. 

 გრიგოლ (სერგო) კონსტანტინეს-ძე ორჯონიკიძის გახსენება და მისი ღვაწლი. 

2411. ციციშვილი ნ. პეტრე მელიქიშვილის ხსოვნას//ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1938.-№8.-გვ. 4. 

 პეტრე მელიქიშვილის, როგორც დიდი მეცნიერის, ქიმიკოსისა და უნივერსიტეტის ფუძემ-

დებლის მოღვაწეობა. 
 

1939 წელი 

2412. დიდი ლენინი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№2.-გვ. 1. 

  ლენინის გარდაცვალება და მისი ცხოვრების გზა. 

2413. ლენინის გარდაცვალების გამო // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№2.-გვ. 1 

 "საკავშირო კომუნისტური პარტიის (ბ) ისტორიის მოკლე კურსის" სახელმძღვანელოდან ლენი-

ნის პოლიტიკური ცხოვრება. 

2414. გრიგორიევი ა. სოციალისტური  რევოლუციის  გენიოსი  //  ბოლშევიკური  კადრებისათვის.-

1939.-№2.-გვ. 2. 

 15 წელი ვლადიმერ ილიას–ძე ლენინის (ულიანოვი) გარდაცვალებიდან. 

2415. გრიგორიევი ა. დიდი ბოლშევიკი // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№5.‐ გვ. 1.  

 დიდი პროლეტარული რევოლუციონერის, გრიგოლ  (სერგო) კონსტანტინეს–ძე ორჯონიკიძის 

ხსოვნისადმი მიძღვნილი წერილი. მოცემულია ინფორმაცია ორჯონიკიძის  პარტიული  მოღ-

ვაწეობის შესახებ. 

2416. ნ. კ. კრუპსკაიას კუბოსთან: [ნეკროლოგი] // ბოლშევიკური კადრებისათვის.-1939.-№6.‐გვ. 2 

 სამძიმრის წერილი ნ. კ. კრუპსკაიას გარდაცვალების გამო. 
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პირთა საძიებელი 

  

ა 

ა. 2139 

ა. დ–ძე. 1662 

ა. კ.  488 

ა. მ. 1433 

ა. ნ. 208 

ა. უ– ძე. 1693 

ა. ყ. 1232 

ა. შ. 1055 

ა–ნ. (აპ. ნუცუბიძე) 1798 

აბ–ლია ბ. 1511 

ალ. ა–ლი.  

აბაიშვილი (მასზე) 1723 

აბაკელია 80 

აბაკელია ბ. 43, 680,1504, 1637 

აბაკელია ბორისი 1480 

აბაშიძე ავთანდილი 1676 

აბაშიძე გ. 2178 

აბაშიძე გრიგოლი 1383 

აბაშიძე ირაკლი (მასზე) 2143 

აბაშიძე ნ. (მასზე) 2075 

აბესაძე ვ. 1842 
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ამაღლობელი ს. 131 
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აპ. ნ–ძე. 853 

აპტეკარი ვ. (მასზე) 2076 
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დოდაშვილი რ. 1619 

დოდოხიანი გ. 2208 

დოდოხიანი გ. (მასზე) 2132 

დოდოხიანი გევორგი (მასზე) 2133, 2315 

დოლბაია ბაბილინა (მასზე) 310 

დოლბაძე პავლე 420 

დოლიაშვილი ზაქრო 2191, 2195 

დოლიძე ა. 215, 250, 1137, 2370 

დოლიძე ი. 717, 1248, 1340 

დოლიძე ტ. 235, 1158, 1775, 2390 

დონაძე 1660 

დონაძე გ. 1880 

დონაძე გერ. 739, 1651, 1658 

დონდოლაძე 1207 

დონდუა ს. 1600 

დუდუჩავა ა. 72 

დუნდუა ტატიანა 1794 

დუშუაშვილი 1082 

დუშუაშვილი ნ. 700, 954, 1029, 1859 

დღვილავა ა. 2254 

ე 

ე.-ე–ძე 129 

ე–ძე 1889 

ე–ნზე 848 

ერ–ძე 86, 636 

ერ. ძე 1985 

ებრალიძე (მასზე) 2060 

ეგისკელაშვილი მ. 2065 

ეგნატაშვილი ვ. 2323 

ეიდემანი რ. პ. (მასზე) 2367 

ელიავა გ. 1836, 2376 

ელიავა გ.  (მასზე) 789, 790, 2368 

ენუქიძე ა. 1841 

ენუქიძე ი. 682 

ენუქიძე კ. 264, 317, 1214 

ენუქიძე ნ. 2032 

ეჟოვი (მასზე) 2235 

ეჟოვი ნ. ი. (მასზე) 524, 2308 

ერისთავი გიორგი (მასზე) 2123 

ერქომაიშვილი ლ. 1649 

ესებუა გრ. 2167, 2169, 2180, 2181, 2186 

ესებუა ი. 1744 

ეხვაია ი. 1271 

ვ 

ვ. ა. 1267 

ვ. ბ–ძე. 1904 

ვ. ს–ე. 904 

ვ. ტ. 169, 995, 1011 

ვ. ქ. 156 

ვ. ქ–ვა. 1862 

ვ.–ლია 691, 861 

ვ–ტ. 963 

ვადაჭკორია კარელია (მასზე) 431 

ვაჟა-ფშაველა (მასზე) 2085, 2353 
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ვარდოსანიძე ს. 2065 

ვასაძე ე. 1076, 1831 

ვაშაკიძე (მასზე) 1846 

ვაშაკიძე ნ. (მასზე) 832 

ვაშაყმაძე ივ. (მასზე) 2348 

ვაშაძე ბ. 2131 

ვაჩეიშვილი ა. 830 

ვაჩეიშვილი ალ. 762, 770, 1284, 1292 

ვაჩეიშვილი ალ. (მასზე) 1293, 1359 

ვაჭარაძე 820 

ვაჭარაძე ვ. 704, 1019 

ვებერი პ. (მასზე) 1989 

ვეკუა კ. 216 

ვეკუა ილია (მასზე) 414 

ვერისპირელი 1628 

ვერსაევი ვ. 2113 

ვერულაშვილი ვ. 1996, 1998, 2068 

ვეფხვაძე თ. 1625 

ვეშაპიძე ირ. 1674, 1678 

ვირსელაძე ელენე ბაგრატის ასული (მას-

ზე) 2117 

ვოროშილოვი (მასზე) 820 

ვოროშილოვი კ. 524, 843, 2304 

ვოროშილოვი კ. ე. 837 

ზ 

ზ. რ. 1179 

ზანდუკელი მ. 2081, 2085 

ზანდუკელი მ. (მასზე) 2346 

ზანდუკელი მიხ. 2097 

ზანდუკელი მიხ. (მასზე) 2090 

ზანდუკელი მიხეილ ზურაბის ძე (მასზე) 

2090 

ზარდალიშვილი გ. 2249 

ზარნაძე (მასზე) 1720 

ზაქარაია მ. 1891 

ზაქარაშვილი გ. 784 

ზაქარიაშვილი 2237 

ზაქარიაძე ე. 657, 2238 

ზერაგია ლ. 1579, 1973 

ზესტაფონელი 726 

ზონენაშვილი მ. 1719 

ზურაბიშვილი ი. 1268 

ზურაბიშვილი ილია 1265 

ზურაბიშვილი შალვა (მასზე) 661 

 

თ 

თაბუკაშვილი ი. 246, 1141 

თაგნიაშვილი (მასზე) 99 

 თავაძე ა. 1516 

თავზარაშვილი (მასზე) 122 

თავზარაშვილი გ. (მასზე) 203 

თავზიშვილი (მასზე) 203 

თათარაშვილი აკ. (მასზე) 1122 

თანამშრომელი 1235, 1691 

თარგამაძე გ. 2042 

თევდორაშვილი შ. (მასზე) 2164 

თევზაძე ა. 2211 

თევზაძე ანდრო 1967, 2205, 2206, 2217 

თეთრაძე ვ. 1808 

თვალავაძე ვ. 516 

თვალჭრელიძე ა. ა. (მასზე) 2241 

თოთაძე 2125 

თოთაძე ვ. 585 

თოთაძე ვლ. 506, 509, 542, 571, 733, 2129, 

2260 

თოლორდავა ვ. 1105 

თოფურია ვ. (მასზე) 1130 

თურნავა ს. 42, 45, 79, 404, 418, 623, 779, 

1501, 1520, 1622, 1655, 1673, 1754, 

1883, 2041 

თურნავა სერგო 1453, 1585 

ი 

ი. ა. 1222 

ი. ბ. 437 

ი. ბ–ლი. 128 

ი. მ–ძე 558, 1598, 1961 

ი. ო. 1024 

ი. ჩ. 580, 613, 1049 

ი. ძე. 1962 

 ი. შ. 1179 

ი. ქ. 892 

ი–ვა. 565 

ი.-ძ. 2374 

იკ–ერ. 1933 

ი–მ–ი 1178 

ი–ძე  1603 

იაკირი (მასზე) 473 

იაკირი ი. ე. (მასზე) 2367 

იანქოშვილი მ. 1572 

იაროსლავსკი ემ. (მასზე) 2393 
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იაშვილი პ. (მასზე) 2190 

იბარური დოლორეს 1791 

იგრეკი 1269 

იესო ქრისტე (მასზე) 126 

ივანიშვილი 1593 

ივანიშვილი რ. 648, 747 

ივანოვი ი. 540 

ივანოვი ი. (მასზე) 541, 542 

ივანოვ-კავკასკი 142 

იზორია ი. 342 

იმედაშვილი გ. 2104 

იმერლიშვილი ა. 703 

ინწკირველი (მასზე) 1096, 2332 

ინწკირველი ა. 1712, 1717 

იორდანიშვილი ს. 2094 

იორდანიშვილი სოლ. 2123 

იოსელიანი ავთ. 1298 

იოსელიანი ავთანდილი (მასზე) 159 

იოსელიანი დ. 2059 

იოსელიანი დ. (მასზე) 2016 

ისაკაძე ივანე (მასზე) 754 

ისარი 414, 474, 1535, 1668 

იქატაძე ვ. 1179 

კ 

კ. 294, 328, 354, 387, 718, 828, 1056, 1411, 

1413, 1432 

კ. ა. 887 

კ. აძე. 1675 

კ. ბ–ძე. 1315 

კ. დ. 1656, 1664 

კ. კ. 310, 358, 586 

კ. კ–ია. 1272, 1278 

კ.–ლია. 2069 

კა–ძე. 1581 

კაგანოვიჩი ლ. მ. (მასზე) 1752, 1755 

კავალერისტი 1043, 1350, 1577, 1584 

კაველაშვილი გ. 87, 735 

კავლელაშვილი გ. 1680, 2266 

კაიკაციშვილი ასლანი 316 

კაკაბაძე ვ. 1652, 1993 

კაკაბაძე ვანო 81, 2100 

კაკაურიძე ნინა (მასზე) 45 

კალანდარიშვილი ა. 686 

კალანდარიშვილი შ. 148, 203, 272, 287, 

355, 818, 1032 

კალანდარიშვილი შ. (მასზე) 247 

კალანდარიშვილი შალვა 920 

კალანდაძე ვ. 701, 1003 

კალანდაძე ლ. 1369 

კალანდია დ. 1926 

კალანდია ვლ. (მასზე) 91 

კალაძე ა. 1150, 1163 

კალინინი (მასზე) 2235 

კალინინი მ. 229, 2309, 2310, 2312 

კალმოსანი 2165 

კანდელაკი ალ. 753 

კანდელაკი კ. 1103 

კანდელაკი ლ. 1286, 1294 

კანკავა ს. 2006 

კანკავა ს. (მასზე) 2007 

კანცხავა ა. 1150 

კაპანაძე გ. 191 

კაპანაძე გიორგი 1898 

კაპანაძე შ. 204, 2390 

კაპანელი კ. (მასზე) 1337, 1919, 2264 

კაპანელი კონსტანტინე (მასზე) 1919 

კაპლანი ი. 640 

კარაპეტიანი ა. 2202 

კარბელაშვილი დავ. 2089 

კარტოზია ევგენი (მასზე) 2322 

კასრაძე ანასტასია (მასზე) 35 

კასრაძე ვ. 741 

კასრაძე ტ. 35, 36 

კაფტანოვი ს. 2324 

კაცია აკ. 34, 37 

კაცია კ. 365, 394, 773, 1318, 1409, 1432, 

2380   

კაჭარავა ა. 672 

კაჭარავა პოლიკარპე (მასზე) 475 

კაჭარავა შურა (მასზე) 758 

კაჭახიძე აკ. 1204 

კაჭახიძე აკაკი 269 

კაჭახიძე ქეთო 1329 

კახაძე ი. 1830 

კახაძე შ. 598 

კახიანი ო. 606, 736, 808, 1624 

კახიანი ოთარი 546 

კბილაძე კ. 870 

კევლიშვილი ნიკოლოზი 2165 

კეკელიძე 877, 1536 
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კეკელიძე კ. 886, 1194, 1509, 1543, 2087, 

2127, 2147 

კეკელიძე კ. (მასზე) 1000 

კეკელიძე კორნ. 501 

კეკელიძე პ. 1087 

კენჭაძე ვ. 1009, 1105, 2002 

კერძაია ნ. 1742 

კეცხოველი (მასზე) 1135 

კეცხოველი ლადო (მასზე) 1990, 1991 

კეცხოველი ნ. 901, 949, 1336, 1463, 1833 

კეცხოველი ნ. (მასზე) 932, 973, 1135, 1380, 

1832 

კეცხოველი ნიკო 792 

კეცხოველი ნიკო (მასზე) 1094 

კვარაცხელია ბ. 658, 678 

კვარაცხელია შ. 1140, 2230 

კვაჭაძე ივანე 1807 

კვაჭაძე ს. ა. 1959 

კვერნაძე (მასზე) 299 

კვიმსაძე ელიკო (მასზე) 1422 

კვიჟინაძე ქეთო 1795 

კვირაია (მასზე) 1826 

კვირიკაძე ი. 231, 233, 2380 

კვიცარიძე გ. 1534 

კვიცარიძე შ. 1559 

კიზირია 1254 

კიზირია პ. 1117 

კიზირია პარ. 1068 

კიკაბიძე ს. 138, 854, 890, 2251 

კიკაჩეიშვილი გრ. 2321 

კიკვაძე ა. 862 

კიკნაძე გ. 1609, 2315, 2319, 2322 

კიკნაძე გ. ი. 1633 

კილანა ნიკ. 1960 

კილანა ნიკოლოზი 440, 1434 

კილანა ხ. 1881 

კილარა ნ. 71 

კილაძე ვ. 618 

კიმელი ს. 1494, 2021 

კიპარი 31 

კიროვი (კოსტრიკოვი) (მასზე) 3, 223, 277, 

279, 1252, 1717 

კიროვი ს. (კოსტრიკოვი სერგეი მირონის 

ძე) (მასზე) 3, 276 

კიროვი ს. მ. (მასზე) 278 

კიროვი (კოსტრიკოვი) სერგეი  

მირონის–ძე 403, 512, 629, 2393 

კიშ ეგონე 224 

კიწმარიშვილი 822 

კიწმარიშვილი გ. 964 

კობახიძე დ. 1280 

კობერიძე თამარი (მასზე) 303 

კობერიძე კოსტა (მასზე) 2017 

კობიძე დ. 2105 

კობიძე დავითი ივანეს–ძე (მასზე) 2138 

კობიძე ს. 1614 

კობიძე სევ. 628, 1756 

კოკელიძე გ. (მასზე) 1970 

კოკოჩაშვილი გ. 1824 

კოლია 1958 

კომახიძე დ. 1288 

კომკავშირელი 101, 442 

კომუნისტი 590, 601 

კოპალეიშვილი ილია 1847 

კოპალეიშვილი კ. 548, 570, 654, 746 

კოპალეიშვილი კლიმენტი 1704 

კოპალეიშვილი შ. 149 

კოპალიანი ილარიონი (მასზე) 1318 

კოპაძე–კვეზერელი 1764 

კორპუსელი 1596 

კორტავა ივ. 1079, 1101, 1940 

კორძაია ნათელა 1648 

კორძაძე გ. 1249 

კოსიორი (მასზე) 525, 2235 

კოტეტიშვილი ვ. 2119 

კოტეტიშვილი ვახუშტი 2119 

კოტცოვი (მასზე) 2236 

კოჭლამაზაშვილ გ. (მასზე) 477 

კოჭლამაზაშვილი გოგი 840 

 კოხრეიძე ბ. 1854 

 კრენკელი (მასზე) 2232, 2234, 2235 

კრჟიჟანოვსკი გ. 2409 

კრუპსკაია ნ. 1803 

კრუპსკაია ნ. კ. (მასზე) 2417 

კუიბიშევი ვ. ვ. (მასზე) 2409, 2388 

კუკური 1145 

კულიკოვი (მასზე) 1049 

კუპრაძე ვ. 1327 

კუპრეიშვილი 713 

კურკუმელი ვ. 1103 
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კუსიანი შ. 2212 

კუტუბიძე ლ. 951, 1747 

კუტუბიძე ლავროსი 327, 1723 

კუჭავა 464 

კუჭავა ი. ო. 1233 

კუჭავა პ. 380, 454 

კუჭავა პ. (მასზე) 475 

კუჭუხიძე ლ. 2057 

კუჭუხიძე ლავროსი 2046 

ლ 

ლ. გ–ძე. 834 

ლ. მ–ლი. 27 

ლ. ს. 974 

ლ. შ–ა. 1867 

ლ–ა. 1666 

ლ–ვა პ. 725 

ლ.–კ. 874 

ლ.–ს. 988 

ლი-ლი. 1855 

ლათიბაშვილი 251 

ლათიფაშვილი ფილ. 2005 

ლათიბაშვილი ფილო 1947 

ლატარია ლეო (მასზე) 348 

ლაფჩინსკი კაზიმირი (მასზე) 2123 

ლაშხი შ. 1989 

ლებანიძე ეკატერინე 1739 

ლევანევსკი (მასზე) 363 

ლევჩენკო (მასზე) 363 

ლეკვეიშვილი ვ. 683, 1681 

ლეკიშვილი პარმენი (მასზე) 1457 

ლენინელები 1136 

ლენინი 457 

ლენინი (მასზე) 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135,136, 152, 174, 176, 180, 221, 

224, 2079, 2153, 2216, 2373, 2374, 2387, 

2406, 2408, 2413, 2414 

ლენინი ვ. 283, 533 

ლენინი ვ. ი. 262 

ლენინი ვ. ი. (მასზე) 302, 424, 640, 1803, 

2407 

ლენინი ვლადიმერი ილიას ძე (მასზე) 

2415 

ლეჟავა 362 

ლეჟავა ვ. 563 

ლეჟავა პ. 476, 1531 

ლეჟავა პ. (მასზე) 354 

ლესელიძე (მასზე) 297 

ლესელიძე ე. 493, 1569 

ლესელიძე ვ. 68 

ლვოვი ბ. 2265 

ლობჟანიძე მიშა (მასზე) 2397 

ლობჟანიძე მ. 948 

ლობჯანიძე ფ. 1089 

ლობჯარია შ. 1787 

ლოლაძე ვ. (მასზე) 1611 

ლოლაძე კოტე (მასზე) 88, 1580 

ლომაია 1140  

ლომაია (მასზე) 2065 

ლომაია გ. (მასზე) 1984, 1988 

ლომაია ი. 30 

ლომაია ილ. 1036 

ლომაია პ. 2230 

ლომაძე ვ. 1611, 2009 

ლომაძე ვალერიანი 1461 

ლომინაძე ა. 168 

ლომინეიშვილი მ. 1755 

ლომიძე შ. 1623, 1763 

ლომჟანიძე მ. 2003 

ლომსაძე 1148, 1635 

ლომსაძე აბ. 1956 

ლომსაძე ნ. 798, 1293, 1564, 1684, 1696 

ლომსაძე ნ. ს. 684 

ლომსაძე შ. 1725, 1731 

ლომჯარია ნიკო 813 

ლორთქიფანიძე (მასზე) 299 

მ 

მ. გ. 826, 835, 1928 

მ. სი-ძე 1401 

მ. ხ. 1059 

მ–ლი. 167 

მ–ლი დ. 164 

მაზანაშვილ (მასზე) 816, 521 

მაზანაშვილი ე. (მასზე) 515 

მაზანაშვილი ეთერი ნიკოლოზის ასული 

(მასზე) 521 

მაისურაძე დ. 59 

მაკარიძე დ. 672 

მალაზონია (მასზე) 453 

მამალაძე ა. 243 

მამალაძე ალ. 258, 1027 
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მამალაძე გრ. 1090 

მამალაძე ი. 1531 

მამალაძე მ. 1864 

მამამთავრიშილი ირაკლი 1243 

მამედოვი ა. 16 

მამულაშვილი ი. 627 

მამულაიშვილი ი. 806 

მამფორია მ. 1180 

მანგიაშვილი შ. 1895 

მანდრიცკი 1914 

მანთიძე ბ. 116, 1032, 1863 

მანთიძე ბენია 1387 

მარაქველიძე ი. 85, 444, 574, 1556, 1601, 

1734, 1743 

მარაქველიძე იაშა 1604, 2231 

მარაქველიძე ივ. 41, 1523, 1563, 1566, 

1639, 1640 

მარაქველიძე ივანე 91, 550, 553, 1617, 2039 

მარგველაშვილი ვ. 1508 

მარგიანი ი. 713, 1151 

მარგოშია ილია საბას–ძე (მასზე) 745 

მარი ნ. (მასზე) 1, 1412, 2076, 2118, 2286, 

2383, 2384, 2394 

მარი ნიკო (მასზე)  

მარი ნიკო იაკობის ძე 2243  

მარრი ნ. (მასზე) 1412, 2351, 2383, 2384, 

2385, 2386 

მარრი ნიკო (მასზე) 2243, 2286, 2351, 2382 

მარტიკიანი (მასზე) 282 

მასხარაშვილი 1683 

მასხარაშვილი ა. 1686, 1705, 1965, 1987 

მასხარაშვილი ავ. 1888 

მასხარაშვილი ავდიკო 556, 1616 

მასხარენკო ავ. 1620 

მაღაროელი 1858 

მაყაშვილი (მასზე) 1629 

მაყურებელი (მასზე) 1541 

მაჩიტაძე გიორგი 1951 

მახარაშვილი 159 

მახარაშვილი გ. 754, 1102 

მახარაშვილი მ. 160 

მახარაძე აპოლონი 2197 

მახარაძე ნიკ. 1199 

მახარაძე ს. 1519 

მახარაძე ფ. 226, 2317, 2318, 2323 

მახარაძე ფილიპე 2307 

მახარაძე ხ. 752 

მგალობლიშვილი ა. 1932 

მგალობლიშვილი გერმან (მასზე) 978 

მგალობლიშვილი პ. 1834 

მგელაძე დიმ. 2134 

მგელაძე შ. 1951 

მდივანი ბ. (მასზე) 789, 790 

მდივანი პ. მ. (მასზე) 930 

მდივნიშვილი გ. 660, 1718 

მდივნიშვილი მ. 1732 

მეგენეიშვილი ა. 125 

მეგრელიშვილი გ. 849, 878 

მეგრელიშვილი დ. 1072 

მეგრელიშვილი თ. 507, 554, 566, 1092, 

1313, 1575 

მეგრელიშვილი შალიკო 1226 

მეგრელიძე კ. 100, 676, 699, 1281, 1289, 

1634 

მეგრელიძე კ. (მასზე) 2338, 2344 

მეგრელიძე ს. 219 

მეზურნოვი თ. 1493 

მეთვალყურე 994, 1170, 1186 

მელაძე გ. 1678 

მელაძე მარო 309 

მელიქ–აკოფიანი იაკობი (მასზე) 2099 

მელიქაძე (მასზე) 1596 

მელიქაძე ვლასი (მასზე) 1596 

მელიქიშვილი ნადია 1259 

მელიქიშვილი პ. (მასზე) 1328, 2337 

მელიქიშვილი პეტრე (მასზე) 2412 

მელიქსეთ-ბეგი (მასზე) 1555 

მელიქსეთ-ბეგი ლ. 2132 

მელიქსეთ-ბეგი ლ.  (მასზე) 1246,  

მელქაძე ვალერიანი 1258, 1485 

მელქაძე თინა 1612 

მენაბდე (მასზე) 1231 

მენაბდე თ. 2224 

მენაბდე თამარა 2227 

მენაბდე ლ. 864 

მენაბდე შ. 195, 341, 715 

მენაბდე შურა 266, 966, 1307 

მენდელეევი დ. ი. (მასზე) 1832 

მენთეშაშვილი ალ. 593, 599, 616 

მერკვილაძე ს. 637, 1709, 1740, 1893, 1968 
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მესხი ანიკო 1786 

მესხია ვ. 58, 1156, 1207 

მესხია შოთა 1427 

მეტრეველი დ. 1266 

მეტრეველი ვ. 711 

მეტრეველი ვ. ლ. 1561 

მეტრეველი პ. 212, 280, 289, 983, 1057, 

1477, 1197, 1260, 2390 

მეტრეველი პარმენი 712 

მეუნარგი ბ. (მასზე) 117 

მეუნარგია ბიკენტი (მასზე) 1355 

მინდაძე ს. 145, 166, 819, 928, 1994 

მინდაძე ს. (მასზე) 6, 7, 9, 56, 184, 187, 937, 

1032, 1040, 1995 

მთვარაძე გ. 973, 1094, 1110, 1761 

მირიანაშვილი  1202 

მირიანაშვილი  (მასზე) 954 

მირიანაშვილი ვ. (მასზე) 186 

მირიანაშვილი მ. (მასზე) 967 

მირცხულავა ა. 227, 252, 2293 

მირცხულავა ი. (მასზე) 418, 779 

მირცხულავა ილია 496, 503 

მირცხულავა ილია (მასზე) 290 

მიქაბერიძე (მასზე) 1146 

მიქაბერიძე ივ. 1471 

მიქაია ა. 750 

მიქაუტაძე აკ. 1638,  

მიქაძე (მასზე) 1229 

მიქაძე ი. 879 

მიქაძე ნიკოლოზი 320  

მიქოიანი (მასზე) 2235 

მნახველი 1540 

მოისრაფეიშვილი ი. 1492 

მოისწრაფეშვილი ილია 338 

მოლოტოვი 2298, 2411 

მოლოტოვი (მასზე) 651, 656 

მოლოტოვი ვ. 752, 2298 

მოლოტოვი ვ. მ. 666 

მოლოტოვი (სკრიაბინი) ვიაჩესლავი 

მიხეილის–ძე (მასზე) 2321 

მომღერალი 1970 

მომჩივანი 809 

მოსადილე 1870 

მოსულიშვილი ნ. 593 

მრევლიშვილი ი. 1312 

მრევლიშვილი ს. 26 

მსმენელი 562, 1555 

მურაჩაშვილი 1610 

მურაჩაშვილი ა. 677, 1816 

მურუსიძე ნუშა 1446 

მუსხელიშვილი ნ. 899, 1256, 1819 

მუსხელიშვილი ნ. (მასზე) 411 

მუსხელიშვილი ნ. ი. 2241 

მუსხელიშვილი ს. 26 

მუღალაშვილი ი. 2224 

მუშკუდიანი არ. 344 

მუშკუდიანი არტემი (მასზე) 295 

მუჯირი ი. 289, 1147, 1154, 1177, 1274, 

1274, 1296, 1930 

მუჯირი ივ. 1162 

მუჯირი ივ. (მასზე) 211 

მშვილდაძე ლ. 90, 96, 1982 

მშვილდაძე ლეო 1983 

მცოდნე 38, 1429, 1972 

მჭედლიშვილი გ. 1882 

მჭედლიშვილი დ. 1408 

მჭედლიშვილი დავ. 2018 

მჭედლიშვილი ზ. 84, 1885 

მჭედლიშვილი თ. 1548 

მჭედლიძე გალინა 307 

ნ 

ნ. ა. 2102 

ნ. ბ. 1055 

ნ. დ–ლი 976 

ნ. ტ. 2121 

ნ–ძე ი. 1497 

ნი-ლი. 1183 

ნათაძე გ. 433, 799, 1194, 1800, 2242, 2245 

ნამთალოვი შემაი 769, 2112 

ნამიჩეიშვილი მ. (მასზე) 94 

ნამორაძე ალ. 1702 

ნამორაძე გ. (მასზე) 2245 

ნანეიშვილი გ. 782 

ნანეიშვილი ი. (მასზე) 2143 

ნანეიშვილი კ. 1417 

ნარი 470 

ნაროუშვილი ფრ. 2157 

ნაროუშვილი ფრიდონი 2148 

ნასარიძე მარგო 938 

ნატროშვილი დაგმარა 386 
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ნატროშვილი სალომე 402, 1925 

ნაცვლიშვილი შ. 335 

ნაჭყებია ნესტორი 1405 

ნახუცრიშვილი გ. (მასზე) 1991 

ნებიერიძე ს. 2164 

ნეკრასოვი ნიკოლოზ ალექსის ძე (მასზე) 

2129 

ნემო 1044 

ნერგაძე დ. 405 

ნესტორაშვილი კ. 2149 

ნიზამი განჯელი (მასზე) 18 

ნიკოლაძე ანა 1768 

ნიკოლეიშვილი ს. 845 

ნილო 1539 

ნინუა (მასზე) 455, 1178 

ნინუა ამირანი (მასზე) 95, 1178 

ნინუა მ. 1064 

ნინუა მიხეილი (მასზე) 455 

ნინუა შ. 1125 

ნიორაძე გ. 2385 

ნიორაძე გ. (მასზე) 655 

ნიჟარაძე ე. 744 

ნიჟარაძე ეფრემი 386 

ნიჟარაძე ვ. 1181 

ნიქაბაძე გ. 1921 

ნოზაძე გ. 2201 

ნუცუბიძე 1320 

ნუცუბიძე (მასზე) 115 

ნუცუბიძე აპ. 850, 855, 867, 1798, 2075, 

2153, 2154, 2252 

ნუცუბიძე ქ. 2047 

ნუცუბიძე ქეთო 1966 

ნუცუბიძე შ. (მასზე) 115, 203, 1071 

ნუცუბიძე შალვა 863, 884 

ო 

ო. ბ–ე. 297 

ო. გ–ძე. 1565 

ოზ–ლი. 992 

ოთხმეზური რ. 58, 151, 919, 925 

ოკუჯავა ვასილი (მასზე) 414,  

ოკუჯავა ი. 303, 823, 965, 972, 1022, 1085, 

1134, 1192, 1275, 1352, 1418 

ოკუჯავა მ. (მასზე) 789, 790, 2369 

ორაგველიძე 2297 

ორაგველიძე კ.  391, 898, 1322, 1392, 2289, 

2291, 2292, 2294, 2295, 2300, 2301, 

2302 

ორაგველიძე კ. (მასზე) 374, 1403  

ორაგველიძე კარლო 1237, 1282, 1290, 

1382 

ორნი 1309, 1450, 1558 

ორჯონიკიძე (მასზე) 1549 

ორჯონიკიძე გრიგოლ (სერგო) 

კონსტანტინეს-ძე (მასზე) 382, 2398, 2400 

ორჯონიკიძე ნ. 2320 

ორჯონიკიძე ქ. 1334 

ოსიპენკო პ. (მასზე) 838 

ოსტალცევი (მასზე) 2236 

ოსტროვსკი ნ. 2101, 2103 

ოსტროვსკი ნ. ა. (მასზე) 2102 

ოსტროვსკი ნიკოლოზი (მასზე) 2103 

ოჩიგავა დ. 57, 1017 

ოჩიგავა ვ. 466 

ოჩიგავა ვ. (მასზე) 472 

ოძელაშვილი არსენა (მასზე) 2122 

პ 

პ. 28 

პ. გ. 2115 

პ. კ. 708 

პ–ნი. 1321 

პაპავა გ. 1582 

პაპანინი 2235 

პაპანინი (მასზე) 2232, 2234 

პაპაშვილი ა. 661 

პაპიანი ს. 664  

პაპისმედოვი ა. 1849 

პაპიძე ტ. 1152 

პატარაია ბ. 170, 926 

პატარაია ბ. (მასზე) 194 

პატარაია გრ. 1100 

პაჭკორია მ. 1517 

პეტრიაშვილი ა. 1319 

პეტროვსკი გ. ი. (მასზე) 535, 2312 

პეტროვსკი გრიგოლი ივანეს ძე (მასზე) 

534,  

პიკი 1038 

პლანტაითერი ვ. 1228 

პლატონ ბ. 1421 

პლეტნევი (მასზე) 2363 
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პლეხანოვი (მასზე) 122 

პლეხანოვი გ. ვ. (მასზე) 759 

პოლიევქტოვი ნიკოლოზი (მასზე) 2352 

პრეობრაჟენსკი ვ. დ. (მასზე) 1906 

პრიმაკოვი ვ. მ. (მასზე) 2367 

პრჟევალსკი ნიკოლოზი  მიხეილის–ძე 

2249 

პუტნა ვ. კ. (მასზე) 2367 

პუშკინი (მასზე) 2108, 2109, 2110, 2113 

პუშკინი ა. 2196 

პუშკინი ა. (მასზე) 69, 435 

პუშკინი ა. ს. 2190 

პუშკინი ა. ს. (მასზე) 2108, 2109, 2111, 

2112 

ჟ 

ჟ. გ. 959 

ჟდანოვი (მასზე) 400, 434, 436, 451, 651, 

656 

ჟდანოვი ა. 437, 439 

ჟვანია ა. (მასზე) 147 

ჟვანია გრ. 339 

ჟვანია ნ. 1782 

ჟვანია შ. (მასზე) 958 

ჟორდანია ო. 2029 

ჟორჟოლიანი ა. 2213 

ჟღენტი თ. 2307 

რ 

რ. 1963, 2031 

რ. კ. 522 

რ. ფ. 2019, 2020, 2025, 2027 

რადიანი შ. 2073 

რამიშვილი (მასზე) 2290 

რამიშვილი ბიძინა (მასზე) 1157 

რამიშვილი დ. 1069 

რამიშვილი ე. 1309 

რამიშვილი ზ. 1147, 1154, 1162, 1177 

რაჟამაშვილი მ. 1050 

რასკოვა მ. (მასზე) 838 

რეკვავა კ. (მასზე) 2165 

რეხვიაშვილი ვარლამი (მასზე) 474 

რობაქიძე სევერიანი (მასზე) 1992 

როინიშვილი ფილიმონი 1386 

რუბინი ი. ი. (მასზე) 691 

რუმბი 1099 

რურიკ 2015 

რუსთაველი (მასზე) 18, 22, 1525, 2094 

რუსთაველის შ. (მასზე) 2128 

რუსთაველი შოთა 2203, 2204 

რუსთაველი შოთა (მასზე) 22, 1973, 2082, 

2124, 2124, 2126, 2127 

რუსიშვილ ვ. (მასზე) 1039 

რუსიაშვილი ვ. 1767 

რუხაძე გ. 62, 357, 1105, 1160 

რუხაძე გრ. (მასზე) 1147 

რუხაძე ვ. 1826 

რუხაძე მიხეილი (მასზე) 2352 

რუხაძე ტ. 1069, 1657, 2120 

რუხაძე ტრ. 2124 

რუხაძე ტრიფონი (მასზე) 1000 

რუხაძე ოლღა (მასზე) 1043 

რცხილაძე გ. 865 

ს 

ს. 702, 1264, 1305, 1355, 1588, 1944, 1945, 

1946, 1971 

ს. გ. 1419 

ს. გ–ი 257 
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