
FFFFFFFFქართული ფილმები რეჟისორების მიხედვით

ა

ვასილ ამაშუკელი
აკაკის მოგზაურობა, რეჟ. ვასილ ამაშუკელი კას. u.1; DVD.u. 85. DVD u 156.
DVD u 503.

თენგიზ აბულაძე

ვედრება, რეჟ.: თენგიზ ანულაძე, დრამა, 1967, 76წთ. კას. u.10; DVD. u.106;
DVD u 109 (რუს. ენა) DVD u 366. DVD u 508. (ხმა არ არის)

მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი, რეჟ. თენგიზ აბულაძე. 1.26წთ. კას. u.48;
DVD. u.6.

მაგდანას ლურჯა, რეჟ.: რეზო ჩხეიძე, თენგიზ აბულაძე. 1.02წთ. DVD. u.11.F

სხვისი შვილები, რეჟ. თენგიზ აბულაძე კას. u.11; DVD. u.90.

მონანიება, რეჟ.: თენგიზ აბულაძე DVD. u.84; DVD u 199; DVD u 222.

ნატვრის ხე, რეჟ: თენგიზ აბულაძე, 101წთ. DVD. u.89.

სამკაული სატრფოსთვის, რეჟ.: თენგიზ აბულაძე, 1971, 74წთ. (რუს. ენა)
DVD u 299.

დევი აბაშიძე
ყვარყვარე, რეჟ.: დევი აბაშიძე DVD. u.85

ჩაძირული ქალაქის მაძიებლები, რეჟ.: დევი აბაშიძე, 1971, მხ. ფილმი, 71წთ.
საქართველო DVD u 282. DVD u 506.

ოთარ აბესაძე
მალე გაზაფხული მოვა, რეჟ.: ოთარ აბესაძე DVD. u.108

ჩემი ქალაქის ვარსკვლავი, რეჟ.: ოთარ აბესაძე, 1970, მხ. ფილმი, 89წთ. საქართველო
DVD u 494.

მაია არჩვაძე
ზოზღნა, რეჟ. მაია არჩვაძე DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

ნეტავ აღარ იწვიმოს, რეჟ. მაია არჩვაძე DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.



ლევან ახობაძე
დამოუკიდებლობის 1005 დღე, რეჟ.: ლევან ახობაძე, დოკ. ფილმი, 1,2,3 სერია DVD u
208.

დამოუკიდებლობის 1005 დღე, რეჟ.: ლევან ახობაძე, დოკ. ფილმი, 4,5,6 სერია DVD u
209.

ლევან ანჯაფარიძე
ორმაგი სახე, რეჟ.: ლევან ანჯაფარიძე DVD u 215.

ნუცა ალექსი-მესხიშვილი
Felicita, რეჟ.: ნუცა ალექსი-მესხიშვილი, 2009. 30წთ. DVD u 270. DVD u 454.

ამირანი, სტუდენტური ფილმების ფესტივალი / International Student Film Festival
Amirani, 2008წ. 12-15 ივნისი.1 ნაწ. DVD. u.68; DVD u 130.

ამირანი, სტუდენტური ფილმების ფესტივალი / International Student Film Festival
Amirani, 2008წ. 12-15 ივნისი. 2 ნაწ.. DVD. u.69; DVD u 131.

ამირანი, სტუდენტური ფილმების ფესტივალი / International Student Film Festival
Amirani, 2008წ. 12-15 ივნისი. 3 ნაწ. DVD. u.70; DVD u 132.

ადამიანი... რომელმაც თავად აირჩია, სტუდენტური ფილმი, ავტ.: თედო გოგოლაძე,
ტატი სულაქველიძე, ნუგზარ ნოზაძის სახელოსნო, 2011. DVD u 251.

ნიკოლოზ ადუაშვილი
უკანასკნელი მაძიებელი, რეჟ.: არჩილ მელიქიშვილი, ნიკოლოზ ადუაშვილი, 2006,
სათავგადასავლო, 92წთ. DVD u 281.

გიორგი ალექსიძე
ოსტატი და შეგირდი / Master and apprentice, რეჟ.: ირაკლი შენგელია, გიორგი
ალექსიძე, 1. ტანგოს ნაცვლად, მუსიკა: გია ყანჩელი, ქორეოგრაფი: გიორგი ალექსიძე;
2. ზიგზაგი, მუსიკა: არვო პიარტი, ქორეოგრაფი: ირაკლი შენგელია; 2006,
კინობალეტი, 16წთ. DVD u 287.

ნინო ახვლედიანი
ბესამე, რეჟ.: ნინო ახვლედიანი, 1989, დრამა, 95წთ. DVD u 419.

ვაჟა აგლაძე
ბეჟანი, ფილმი, რეჟ.: ვაჟა აგლაძე, ხელმძ.: ო. ლითანიშვილი, ტელერეჟისურა,
სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 523.



ბ

თემურ ბაბლუანი
ბეღურების გადაფრენა, რეჟ. თემურ ბაბლუანი (ბოლომდე არ არის) DVD. u.59; DVD u
160. DVD u 200. DVD u 61.

უძინართა მზე, რეჟ. თემურ ბაბლუანი. 2.03წთ. DVD u.2

ძმა, რეჟ.: თემურ ბაბლუანი. 1981, 77წთ.. DVD u. 108

მემკვიდრეობა, რეჟ.: გელა ბაბლუანი, თემურ ბაბლუანი, 2006, 1.13წთ.
DVD u. 108

გელა ბაბლუანი
13, რეჟ. გელა ბაბლუანი, საფრანგეთი DVD u. 72

მემკვიდრეობა, რეჟ.: გელა ბაბლუანი, თემურ ბაბლუანი, 2006, 1.13წთ.
DVD u. 108

ერეკლე ბადურაშვილი
თბილისი ჩემი სახლია, რეჟ.: ერეკლე ბადურაშვილი DVD u. 73

ვლადიმერ ბარსკი
თავადის ასული მერი, რეჟ: ვლადიმერ ბარსკი DVD u. 85

ბელა, რეჟ: ვლადიმერ ბარსკი, 1927, 82წთ. DVD u 362. DVD u 444.

ნინო ბასილია
ორი ნოველა სიყვარულზე, რეჟ.: ნინო ბასილია DVD u. 98

გია ბარაბაძე
ნიკას ოთხი დღე, რეჟ. გია ბარაბაძე, ტატო კოტეტიშვილი; DVD u.56; DVD u.56ა; DVD
u.56ბ.

დიმიტრი ბათიაშვილი
შნო, რეჟ.: დიმიტრი ბათიაშვილი DVD u 171.

არასერიოზული კაცი, რეჟ.: დიმიტრი ბათიაშვილი DVD u 217.

სერგო ზაქარიაძე, რეჟ.: დიმიტრი ბათიაშვილი, 1971, დოკუმენტური ფილმი
DVD u 237.

ცარიელი ბინა, რეჟ.: დიმიტრი ბათიაშვილი, 1987, 77წთ. DVD u 282.



გიორგი ბუთლიაშვილი
უმორჩილესად გთხოვთ, რეჟ: გიორგი ბუთლიაშვილი, დოკ. ფილმი ქართული
ანიმაციური კინოს ფუძემდებლის ლადო მუჯირის შემოქმეედების შესახებ.
DVD u 189

სოსო ბლიაძე
ნერვოზი, რეჟ.: სოსო ბლიაძე, 2009, დრამა. DVD u 280.

ობსესია, რეჟ.: სოსო ბლიაძე, 2009. DVD u 280.

თეიმურაზ ბუტიკაშვილი
რა გაცინებს?, რეჟ.: თეიმურაზ ბუტიკაშვილი, 1996, კომედია, 47წთ. DVD u 280.

გიორგი ბერიძე
ნიკო აპლოდისმენტები, ნიკო გომელაური, რეჟისორი და ოპერატორი: გიორგი
ბერიძე. დოკ. ფილმი DVD u 283.

ზაქარია ბერიშვილი
საკანი #79, რეჟ.: ზაქარია ბერიშვილი, 1929, 76წთ. DVD u 331. DVD u 441.
DVD u 442. DVD u 443. DVD u 446.

ამო ბეკნაზაროვი
ნათელა, რეჟ.: ამო ბეკნაზაროვი, 1926, 72წთ. DVD u 348. DVD u 361..

გ

რეზო გაბრიაძე
კოჯრის ტყის სიზმრები, მარიონეტული ფილმი, რეჟ.: რეზო გაბრიაძე, გ. თოფურია
DVD u 161.

კავკასიური რომანსი (ალმანახიდან “სიყვარულო ძალსა შენსა”), რეჟ.: რეზო გაბრიაძე,
ამირან დარსაველიძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე, 1975, მოკლემეტრაჟიანი, 22წთ.
საქართველო DVD u 350.

ლიმონის ტორტი, რეჟ.: ამირან დარსაველიძე, რეზო გაბრიაძე, სცენარი: რეზო
გაბრიაძე, მოკლემეტრაჟიანი, 1977, 17წთ. DVD u 353.

ომარ გვასალია
რამდენიმე სურათი ილიას ცხოვრებიდან, სცენარის ავტ. და რეჟისორი: ომარ
გვასალია. დოკ. ფილმი 51წთ. DVD u.67

ალყა, რეჟ.: ომარ გვასალია, 1990, დრამა, 90წთ. DVD u 276.

მუდმივი მეგობარი (შეხვედრამდე მეგობარო), რეჟ.: ომარ გვასალია, 1980,
მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, 20წთ. DVD u 299.



ქართველები ცაში, რეჟ.: ომარ გვასალია, 1984, 71წთ. (რუს. ენა) DVD u 299.
DVD u 492 (ქართ. ენა).

ბინადრობის ნებართვა / Вид на Жительство, რეჟ.: ომარ გვასალია, ალექსანდრე
სტეფანოვიჩი (Александр Стефанович), 1972, მოსფილმი, (რუს. ენა) DVD u 299.

რამაზ გიორგობიანი
ბეღურა, რეჟ. რამაზ გიორგობიანი, 1977; DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

თითქმის ორი თვე, რეჟ.: რამაზ გიორგობიანი, 1980, 76წთ. (რუს. ენა) DVD u 279.

ლოლიტა, რეჟ.: რამაზ გიორგობიანი, 1991, დრამა, 75წთ. DVD u 418.

მოდი ვილაპარაკოთ, რეჟ.: რამაზ გიორგობიანი, მხ. ფილმი, 1986, 77წთ. საქართველო
DVD u 493. DVD u 504.

__________________________________________________________________

Gezici Festival.14th Festival on Wheels. Six  Documentary Films: Eternal City – a.
Cherkezishvili, D. Chitaia, G. Baidauri, I. Akhalkatsi, S. Mgebrishvili; 4 Women and Some
Felt – M. Ozercan, H. Erdogan, P. Istek, G. Deniz Demirel, O. Aydemir, S. Yigit Ozturk, S.
Eser, A. Degim; Federal... – G. Deniz Demirel, M. Ozercan, Yigit Ozturk, A. Degim, S. Eser,
H. Erdogan, O. Aydemir; Song for Kars – T. Mingazirov, D. Medvedenko; Kars... – T.
Sambatyan, H.Hakopyan; Day 78 – G. Baidauri, I. Axalkatsi. 2008 (იგივე საზ. DVD u 81)
DVD u 113. DVD u 114

დავით გუჯაბიძე
რამდენიმე სურათი თეატრის ცხოვრებიდან ანუ ინტერვიუ ჭოლასთან, რეჟ.: დავით
გუჯაბიძე, დოკუმენტური ფილმი. 78წთ. DVD.u. 78

როკვით განფენილი,  სუხიშვილების ანსამბლი, რეჟ.: დავით გუჯაბიძე,
დოკუმენტური ფილმი , 2005. 69წთ. DVD u 15.

ლეილა გორდელაძე
აქედანადა შენამდე, რეჟ.: ლეილა გორდელაძე, 1984, ლირიული კომედია, 81წთ. DVD
u 276.

თამაზ გოცირიძე
ერთი ბედის ანოტაცია, რეჟ.: თამაზ გოცირიძე, 1991, დრამა, 71წთ. DVD u 278.

შალვა გედევანიშვილი
ზვიგენის კბილი, რეჟ.: შალვა გედევანიშვილი, 1959, კინომოთხრობა, 71წთ.
DVD u 278.



რუსუდან გლურჯიძე
ოსკარი, რეჟ.: რუსუდან გლურჯიძე, 1995, მოკლემეტრ. ფილმი, 38წთ. (რუს. ენა) DVD
u 280.

ირინა გაჩეჩილაძე
ვაშლი, რეჟ.: ირინა გაჩეჩილაძე, 2001. ფილმი DVD u 336.

ირინა გელაშვილი
სახეები, რეჟ.: ირინა გელაშვილი, ხელმძ. ო. ლითანიშვილი, ტელერეჟისურა
(სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 476.

დ

სიკო დოლიძე
ჭრიჭინა, რეჟ.: სიკო დოლიძე 1954. 90წთ. კას. 3; კას. 6; DVD u.17.

დარიკო, რეჟ. სიკო დოლიძე კას. u.51

დღე უკანასკნელი დღე პირველი, რეჟ. სიკო დოლიძე. 1959. 82წთ. DVD. u.16.F

ფატიმა, რეჟ.: სიკო დოლიძე DVD. u.84.

პალიასტომის ტბა, რეჟ.: სიკო დოლიძე DVD. u.106.

ჯურღაის ფარი, რეჟ.: სიკო დოლიძე, დავით რონდელი, 1944, ფილმი-კონცერტი,
68წთ. DVD u 282.

შეხვადრა წარსულთან, რეჟ.: სიკო დოლიძე, დრამა, 1966, 100წთ. (რუს. ენა)
DVD u 300.

კაცია ადამიანი?!, რეჟ.: სიკო დოლიძე, ქეთი დოლიძე, 1979, კომედია, 90წთ. (რუს. ენა)
DVD u 300.

გაქცევა გათენებისას, რეჟ.: სიკო დოლიძე, დრამა, 1975, 95წთ. საქართველო
DVD u 507.

ქეთი დოლიძე
კუკარაჩა, რეჟ. ქეთი დოლიძე, 1982. 87წთ. DVD. u.18; DVD. u.19.

მარტოხელა მონადირე, რეჟ. ქეთი დოლიძე, 1989. 105წთ. DVD. u.20.



ო, რა ტკბილია განშორების ეს ნაზი სევდა, ჟან ანუის მიხ., რეჟ.: ქეთი დოლიძე
DVD. u.108

კაცია ადამიანი?!, რეჟ.: სიკო დოლიძე, ქეთი დოლიძე, 1979, კომედია, 90წთ. (რუს. ენა)
DVD u 300.

გიორგი დანელია

არ დაიდარდო, რეჟ. გიორგი დანელია კას. u.32; DVD. u.84.

ამირან დარსაველიძე
სათადარიგო ბორბალი, რეჟ.: ამირან დარსაველიძე, 1978, მოკლემეტრ. ფილმი, 20წთ.
DVD u 280.

კავკასიური რომანსი (ალმანახიდან “სიყვარულო ძალსა შენსა”), რეჟ.: რეზო გაბრიაძე,
ამირან დარსაველიძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე, 1975, მოკლემეტრაჟიანი, 22წთ.
საქართველო DVD u 350.

მწვერვალის დამპყრობნი, რეჟ.: ამირან დარსაველიძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე,
მოკლემეტრაჟიანი, 1977, 20წთ. DVD u 353.

ლიმონის ტორტი, რეჟ.: ამირან დარსაველიძე, რეზო გაბრიაძე, სცენარი: რეზო
გაბრიაძე, მოკლემეტრაჟიანი, 1977, 17წთ. DVD u 353.

აიდინ დედაშვილი
ჩონგური (მანქანის ქურდები), რეჟ.: აიდინ დედაშვილი, 1994, 61წთ. DVD u 282.

თამარ დულარიძე
შავი მერცხალი, რეჟ.: თამარ დულარიძე, მოკლ. მხ. ფილმი, 1986, 18წთ. საქართველო
DVD u 493.

ე

რეზო ესაძე
ერთი ნახვით შეყვარება, რეჟ. რეზო ესაძე. 1975. 1.26წთ DVD. u.49; DVD. u.97;

ნეილონის ნაძვის ხე,  რეჟ. რეზო ესაძე. 1985. 1.16წთ. კას. u.20 ; DVD. u.48;
DVD u 161. DVD.u.96; DVD u 243.

წკიპურტები, რეჟ. რეზო ესაძე,  1973. 1.10წთ. DVD u 162; DVD u 245.

ფრო / Фро, რეჟ.: რეზო ესაძე, 1964, DVD u 240.

წისქვილი ქალაქის გარეუბანში, რეჟ.: რეზო ესაძე, 1981. კას. u.25; DVD u 241. (ქართ.
და რუს. ვერსია); DVD u 250; DVD u 254.



ჭერი, ანუ დაუმთავრებელი ფილმის მასალა, რეჟ. რეზო ესაძე, 2003.
I ნაწ. DVD u 248.

ჭერი, ანუ დაუმთავრებელი ფილმის მასალა, რეჟ. რეზო ესაძე, 2003.
II ნაწ. DVD u 249.

საქორწილო საჩუქარი / Звезда: Свадебный Подарок, რეჟ,: რეზო ესაძე (Rezo Esadze),
როლან ბიკოვი (Rolan Bykov), ალექსანდრ იგიშევი (Aleksandr Igishev), 1982,
მელოდრამა, კომედია, 1.17წთ. რუსეთი საზღ. DVD u 723.

წამმზომი / Секундомер, რეჟ.: რეზო ესაძე (Rezo Esadze), 1970, დრამა, ლენფილმი,
1.33წთ. რუსეთი საზღ. DVD u 724.

ერთი ახალგაზრდა ცხოვრების ოთხი ფურცელი / Четыре страницы одной молодой
жизни, რეჟ.: რეზო ესაძე, 1967, დრამა, (რუს. ენა) ლენფილმი, 1.20წთ. რუსეთი DVD u
301.

ლევან  ერისთავი
კვაზიმოდო, რეჟ ლევან ერისთავი, დიტო ცინცაძე; DVD u.56; DVD u.56ა;
DVD u.56ბ.

გიორგი ებრალიძე
რე-ანიმაცია, რეჟ.: გიორგი ებრალიძე, 1996 DVD u 173.

პანოპტიკუმი, რეჟ.: გიორგი ებრალიძე, 1997. DVD u 223.

ლეო ესაკია
ნინო, რეჟ: ლეო ესაკია DVD u 211.

ბაში აჩუკი, რეჟ.: ლეო ესაკია, 1956, 94წთ. (რუს. ენა) DVD u 294.

გლახის ნაამბობი, რეჟ.: ლეო ესაკია, 1961, 87წთ. (რუს. ენა) DVD u 294.

ლიანა ელიავა
ბზიანეთი, რეჟ.: ლიანა ელიავა, 1968, მოკლემეტრ. ფილმი, 20წთ. DVD u 276.

სინემა, რეჟ.: ლიანა ელიავა, 1977, რეტრო/მელოდრამა, 71წთ. DVD u 280.

მშვენიერი კოსტუმი, რეჟ.: ლიანა ელიავა, 1973, კომედია, 40წთ. (რუს. ენა)
DVD u 301.

ვ

ნატო ვაჩნაძე, დოკუმენტური ფილმი კას. 7



სანდრო ვახტანგოვი

ქარაგმა, რეჟ.: სანდრო ვახტანგოვი DVD u 206.

სალომე ვეფხვაძე
მე, ისინი და მამა რეჟ.: სალომე ვეფხვაძე; ოპერატორი: გელა ჩინჩალძე, ხელმძ.:
ლომერ ახვლედიანი, კინო-ტელე ოპერატორი (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016.
DVD u 455.

ზ

ლევან ზაქარეიშვილი
ისინი, რეჟ. ლევან ზაქარეიშვილი კას. u.44; DVD. u.98; DVD u 193.

მამა, რეჟ. ლევან ზაქარეიშვილი კას. u.44; DVD u 283.

თბილისი, თბილისი, რეჟ.: ლევან ზაქარეიშვილი DVD u 194.

თემო, რეჟ.: ლევან ზაქარეიშვილი. 1986. DVD u 242.

ვაჟა ზუბაშვილი
სიმონ ჩიქოვანი, რეჟ.: ვაჟა ზუბაშვილი, დოკ. ფილმი, 1984. 20წთ. DVD u 405.

შუშანიკის წამება, სცენარი.: ვაჟა ზუბაშვილი, მ. იაშვილი, სასწავლო,
მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, 1989. 20წთ. DVD u 406.

თივის საზიდარი, ვაჟა ზუბაშვილის სახელოსნო, ვორქსოპი-მონტაჟის გაკვეთილი,
მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, 2007. DVD u 407.

ხევსურები, რეჟ.: ვაჟა ზუბაშვილი, კახა მელითაური, დოკ. ვიდეოფილმი, 1996. 55წთ.
DVD u 408.

მთავრობის სახლი, რეჟ.: ვაჟა ზუბაშვილი, დოკ. ფილმი, 1992. 10წთ. DVD u 409.

ჯავრის ციხე, რეჟ.: ვაჟა ზუბაშვილი, დოკ. ფილმი, 1992. 20წთ. DVD u 410.

რეკლამის (არა) მოკრძალებული ხიბლი (თანამედროვე რეკლამის დაბადება
საქართველოში), რეჟ.: ვაჟა ზუბაშვილი, ხელმძ.: ს. ვახტანგოვი, ტელერეჟისურა
(სადოქტორო ნაშრომი), 2015 DVD u 478.

თ
რეზო თაბუკაშვილი



ალპური ვარსკვლავი, სცენარის ავტ. და რეჟ.: რეზო თაბუკაშვილი, დოკუმენტ.
ფილმი, 1979. 67წთ. DVD. u. 21.

კვალი ნათელი, დოკუმენტური ფილმი მიხ. თამარაშვილის მოღვაწეობის შესახებ,
სცენარის ავტ. და რეჟ.: რეზო თაბუკაშვილი, 56წთ. DVD. u.22.
DVD. u.67.

ნაძარცვის კვალდაკვალ, სცენარის ავტ. და რეჟ.: რეზო თაბუკაშვილი, დოკუმენტური
ფილმი, 1987. 65წთ. DVD. u. 23.

საქართველოს მეჭურჭლეთუხუცესი, დოკუმენტ. ფილმი ექვთ. თაყაიშვილის
მოღვაწეობი შესახებ,  სცენარის ავტ. და რეჟ.: რეზო თაბუკაშვილი, 1985. 64წთ.
DVD u.24;

ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, სცენარის ავტ. და რეჟ.: რეზო თბუკაშვილი,
დოკუმენტ. ფილმი, 61წთ. DVD u.25.

შორიელთა სიახლოვე, სცენარის ავტ. და რეჟ.: რეზო თაბუკაშვილი, დოკუმენტ.
ფილმი, 2987. 67წთ. DVD u.26.

ლევან თუთბერიძე
გასეირნება ყარაბახში, რეჟ.: ლევან თუთბერიძე DVD.u. 84.

უშენოდ მგონი მოვკვდები, რეჟ: ლევან თუთბერიძე DVD u 179.

წარსული აჩრდილები, რეჟ.: ლევან თუთბერიძე, ისტორიული, 1996წთ, 114წთ.
საქართველო კას. u. 33 DVD u 502.

ზურაბ თუთბერიძე
წყარო / Родник, რეჟ.: ზურაბ თუთბერიძე, 1973, დრამა, მოკლემეტრაჟიანი, 22წთ.
(რუს. ენა) საქართველო DVD u 358.

მერაბ თავაძე
ბრავო ალბერტ ლოლიშ, რეჟ.: მერაბ თავაძე, 1987, დრამა/რეტრო, 95წთ.
DVD u 277.

კოტე თაყაიშვილი
კომპლექსი, რეჟ.: კოტე თაყაიშვილი, 2005, მოკლემეტრ. ფილმი, დრამა, 24წთ. DVD u
279.

დავით თაყაიშვილი
ჭირი, რეჟ: დავით თაყაიშვილი, ანიმაცია. DVD u 178.

გიორგი თავართქილაძე



ლავრენტი ბერია, რეჟ.: გიორგი თავართქილაძე, ხელმძ.: მ. კოკოჩაშვილი, დ.
გუჯაბიძე, (სამაგისტრო ნაშრომი), 2015 DVD u 399.

ი
ოთარ იოსელიანი

გიორგობის თვე, რეჟ. ოთარ იოსელიანი 1966. 92წთ. კას. u.10; DVD u 159.
DVD.u 85. DVD.u 94. DVD u 117

და იქმნა ნათელი, რეჟ. ოთარ იოსელიანი. 1989. 105წთ. საფრანგეთი, იტალია,
გერმანია კას. u.37; DVD. u. 13; DVD u 115.

იყო შაშვი მგალობელი, რეჟ. ოთარ იოსელიანი. 1.17წთ. კას. u.7; კას. .u.11;
DVD. u.7; DVD. u.75. DVD. u.93ა. DVD u 93ბ . DVD u 533.

კადრირება, ოთარ იოსელიანი,  მასტერკლასი რეჟისურაში. 2009. DVD. u.63.

ორშაბათის დილა, რეჟ. ოთარ იოსელიანი. 2002. 120წთ. საფრანგეთი, იტალია, DVD.
u.13; DVD u.77 , DVD u 122.

პასტორალი, რეჟ. ოთარ იოსელიანი 1.34წთ. კას. u.15; კას. u.13; DVD. u.12;
DVD u 164; DVD. u.76; DVD. u.95ა; DVD u 95ბ.

პეპლებზე ნადირობა, რეჟ. ოთარ იოსელიანი. 1992. (რუს. ენა) 102წთ. საფრანგეთი.
კას. u.38; DVD u 123.

ყაჩაღები, რეჟ. ოთარ იოსელიანი. 1996. 129წთ. საფრანგეთი, იტალია, შვეიცარია,
რუსეთი. DVD u.13; DVD u.77; DVD u 175.

ჭეშმარიტება ღვინოშია, რეჟ. ოთარ იოსელიანი. 1999. 118წთ. საფრანგეთი, იტალია,
შვეიცარია. DVD u.13. DVD u.77. DVD u 177.

აკვარელი, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი DVD u 116.

საპოვნელა, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი DVD u 116

ბაღები შემოდგომაზე, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი DVD u 118.

ეუსკადი, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი, 1982 DVD u 119.

პატარა მონასტერი ტოსკანაში, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი DVD u 120.

ოთარ იოსელიანი იღებს “ორშაბათის დილას”, დოკ. ფილმი. DVD u 121.

საქართველო ერთია, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი. I ნაწ. DVD u 124ა.

საქართველო ერთია, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი. II ნაწ. DVD u 124ბ.



საქართველო ერთია, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი. III ნაწ. DVD u 124გ.

თუჯი, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი, 1964, 16წთ. DVD u 125.

ძველი ქართული სიმღერა, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი, 1969, 21წთ DVD u 125.

7 პიესა შავ-თეთრი კინოსთვის, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი, 1982, 21წთ. DVD u 125.

აპრილი, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი, 1962, 46წთ. DVD u 174.

მთვარის ფავორიტები, რეჟ.: ოთარ იოსელიანი DVD u 176.

ზურაბ ინაშვილი

ქართველები მარიას თეატრში, რეჟ. ზურაბ ინაშვილი, დოკუმენტური ფილმი, 2002.
კას. u.43; DVD u 283.

გემღერებოდეს დედაო, რეჟ.: ზურაბ ინაშვილი, 2008, დოკუმენტური ფილმი, 75წთ.
DVD u 277.

მაისის თოვლი, რეჟ.: ზურაბ ინაშვილი, 1989, 65წთ. DVD u 279.

ნუ მოიწყენ შემოდგმისას, რეჟ.: ზურაბ ინაშვილი, 1980, მოკლემეტრ. ფილმი, 22წთ.
DVD u 280.

დავით ინანიშვილი
წყრომა, რეჟ.: დავით ინანიშვილი, 1988, მოკლემეტრ. ფილმი, 20წთ. DVD u 282.

მაია იმედაშვილი
ფიქრია თუ სიზმარი, რეჟ.: მაია იმედაშვილი (სადიპლომო ნამუშევარი დ.
ნაცვლიშვილის სახელოსნო) DVD u 171.

კ

მიხეილ კალატოზიშვილი
ჯიმ შუანთე, რეჟ. მიხეილ კალატოზიშვილი კას. u.2; DVD u 159. DVD.u.85; DVD.u.92;
DVD u 224. DVD u 231. DVD u 390.

მე კუბა, მიხეილ კალატოზიშვილი. 100წთ. კას. u. 217; (საზღ.) DVD u 176.

მიფრინავენ წეროები/ Летят журавли, რეჟ. მიხეილ კალატოზიშვილი (Mikheil
Kalatozishvili). 1957. 93წთ. რუსეთი კას. u. 218; კას. u. 437. (საზღ.) DVD u 724.

მიფრინავენ წეროები / Летят журавли, რეჟ. მიხეილ კალატოზიშვილი (Mikheil
Kalatozishvili). 1957. დოკუმენტური მასალა ფილმის შესახებ საზღ. DVD u 723.



ლურსმანი ჩექმაში, რეჟ,: მიხეილ კალატოზიშვილი, 1932 DVD u 171.

წითელი კარავი / Red Tent, რეჟ. მიხეილ კალატოზიშვილი.1969, (რუს. ენა)

კას. u. 216; (საზღ.) DVD u 318.

დაუძლეველნი / Непобедимые, რეჟ.: მიხეილ კალატოზიშვილი (Mikheil
Kalatozishvili), სერგეი გერასიმოვი (Sergei Gerasimov), 1942, სრამა, 1.29წთ. რუსეთი
საზღ. DVD u 723.

მამაცობა / Мужество, რეჟ.: მიხეილ კალატოზიშვილი (Mikheil Kalatozishvili), 1939,
სათავგადასავლო, 1.5წთ. რუსეთი საზღ. DVD u 723.

მიხეილ (უმც.) კალატოზიშვილი

სკაპენის ოინები / Проделки Скапена, რეჟ.: გიორგი კალატოზიშვილი, მიხეილ (უმც.)
კალატოზიშვილი, ჟ. ბ. მოლიერი, 1984, კომედია, 2 სერია, 130წთ. (რუს. ენა),
საქართველო DVD u 347.

ველური მდელო / Дикое поле, რეჟ.: მიხეილ (უმც.) კალატოზიშვილი, 2008, დრამა,
1.45წთ. (რუს. ენა), რუსეთი DVD u 347.

რჩეული / Избранник, რეჟ.: მიხეილ (უმც.) კალატოზიშვილი, პროსპერ მერიმეს “
მატეო ფალკონეს” ადაპტაცია, 1991, დრამა, 1.45წთ. საქართველო DVD u 347.

გიორგი კალატოზიშვილი
სკაპენის ოინები / Проделки Скапена, რეჟ.: გიორგი კალატოზიშვილი, მიხეილ (უმც.)
კალატოზიშვილი, ჟ. ბ. მოლიერი, 1984, კომედია, 2 სერია, 130წთ. (რუს. ენა),
საქართველო DVD u 347.

მე გამომძიებელი / Я, следователь, რეჟ.: გიორგი კალატოზიშვილი, 1971, დეტექტივი,
88წთ. (რუს. ენა) საქართველო DVD u 360.

ფილატელისტის სიკვდილი / Смерть филателиста, რეჟ.: გიორგი კალატოზიშვილი,
1969, 79წთ. (რუს. ენა) საქართველო DVD u 360.

კავკასიელი ტყვე / Кавказский пленник, რეჟ.: გიორგი კალატოზიშვილი, ლ.
ტოლსტოის ნაწ. მიხ. 1975, 76წთ. საქართველო (რუს. ენა) DVD u 365.

ზაზა კოლელიშვილი

გარიგება, რეჟ. ზაზა კოლელიშვილი. 1992. კას. u.41; DVD. u.28.



საქართველო ჩემს გულში, რეჟ. ზაზა კოლელიშვილი, დოკუმენტ. ფილმი 2004. 90წთ.
DVD u.29.

სადილი ჯორჯ ბუშთან, რეჟ. ზაზა კოლელიშვილი, დოკუმენტ. ფილმი, 35წთ.
DVD u.51.

ორი ხევსური, რეჟ.: ზაზა კოლელიშვილი, მოკლემეტრ. 2006, 13წთ. საქართველო
DVD u 507.

შოთა კალანდაძე

ამბავი ღალატზე, რეჟ. შოთა კალანდაძე. DVD. u. 27.

შოთა კალანდაძის კლიპები: ხელები; ნარკომენი; პატარა ბიჭი დამეკარგა; ცისანა
ტატიშვილი. DVD. u.27.

საშიში მშვენიერება, რეჟ. შოთა კალანდაძე. DVD u.27.

სიზმრების გაელვება, რეჟ. შოთა კალანდაძე. DVD u.27.

სხვადასხვა პოეტური ჩანახატები, რეჟ. შოთა კალანდაძე. DVD u.27.

უშვილო, რეჟ. შოთა კალანდაძე. DVD u.27.

მხოლოდ ხელოვანთა კადრები, რეჟ. შოთა კალანდაძე, დოკუმენტურ-მხატვრული.
DVD u.27.

მერაბ კოკოჩაშვილი

არდადეგებზე, რეჟ. მერაბ. კოკოჩაშვილი, 1962. 65წთ. DVD. u. 30. კას. u.18

დიდი მწვანე ველი, რეჟ. მერაბ კოკოჩაშვილი კას. u.22; DVD u 162. DVD u 198. DVD u
247.

მიხა, სცენარის ავტ. და რეჟ. მერაბ კოკოჩაშვილი, 1965. 34წთ. DVD. u.30.

ნუცას სკოლა, სცენარის ავტ. და რეჟ. მერაბ კოკოჩაშვილი, 2004. 115წთ.
DVD. u.31; DVD u 214.

უსუი, რეჟ. მერაბ კოკოჩაშვილი, 2004. 37წთ. DVD u.46.

ცხელი ზაფხულის სამი დღე, რეჟ. მერაბ კოკოჩაშვილი, 1981. 85წთ.
კას. u.19; DVD u.46.

ფენომენი, რეჟ.: მერაბ კოკოჩაშვილი DVD u 265.



მწვერვალი, რეჟ.: მერაბ კოკოჩაშვილი, სათავგადასავლო, 1976, 85წთ. საქართველო
DVD u 507.

ირაკლი კვირიკაძე
მოცურავე, რეჟ. ირაკლი კვირიკაძე კას. u.23

ქალაქი ანარა, რეჟ. ირაკლი კვირიკაძე კას. u.39.; DVD u.1

ქვევრი, რეჟ. ირაკლი კვირიკაძე კას. u.40; კას. u.50 ; DVD u.62; DVD u.98

ამხანაგ სტალინის მოგზაურობა აფრიკაში, რეჟ.: ირაკლი კვირიკაძე, 1990, კომედია,
73წთ. (რუს. ენა),  საქართველო DVD u 349.

წმინდა გიორგი, რეჟ.: ირაკლი კვირიკაძე, 2006, დოკუმენტური ფილმი, 45წთ. (რუს.
ენა), რუსეთი DVD u 349.

მოსკოვო, მიყვარხარ! / Москва, я люблю тебя!, 18 რეჟისორის 18 ნოველა, 2010,
კომედია, მელოდრამა, რეჟ.: Высотка – რეჟ.: ნანა ჯორჯაძე (Нана Джорджадзе),
სცენარი: ირაკლი კვირიკაძე (Ираклий Квирикадзе); Никитские ворота - რეჟ.: ირაკლი
კვირიკაძე (Ираклий Квирикадзе); Mosca ti amo! - Александр Касаткин; Job — Работа -
Артём Михалков; ОН И ОНА - Андрей Разенков; БАРАДА (неприятная ситуация) -
Элина Суни; Улыбка летней ночи - Екатерина Калинина; Настоящая жизнь - Иван
Охлобыстин; Письмо бабушке Уйне - Георгий Натансон; Валерик - Георгий
Параджанов; В центре ГУМа у фонтана - Екатерина Двигубская; Этюд в светлых тонах
- Василий Чигинский; Абонент недоступен - Олег Фомин; Москвичи - Егор
Кончаловский; Королева - Алла Сурикова; Скрипач - Вера Сторожева; Таксист -
Алексей Голубев; Объект № 1 - Мурат Ибрагимбеков. 100წთ. რუსეთი. DVD u 355.

მიხეილ კობახიძე
ახალგაზრდა სიყვარული, სცენარის ავტ. და რეჟ. მიხეილ კობახიძე, 1961; (II კ.
ნამუშევარი, გერასიმოვის სახელოსნო) 8წთ. საკურსო ფილმი DVD. u.58.
DVD. u.108 ; DVD u 260.

კარუსელი, რეჟ. მიხეილ კობახიძე 1962, (IIIკ. ნამუშევარი, გერასიმოვის სახელოსნო)
DVD. u.58. DVD u 260.

გზაზე / En Chemin, რეჟ. მიხეილ კობახიძე, საფრანგეთი. DVD. u.58. DVD u 260.

მუსიკოსები, სცენარის ავტ. და რეჟ. მიხეილ კობახიძე, 1969, DVD. u.58.
DVD u 260.

ქორწილი, სცენარის ავტ. და რეჟ. მიხეილ კობახიძე, 1964, 20წთ. DVD u.58.
DVD u 260.

ქოლგა, რეჟ. მიხეილ კობახიძე, 1966, კას. u.11; DVD u.58; DVD u 158. DVD u 260.



ნინო კირთაძე
დურაკოვო, ბრიყვების სოფელი, რეჟ.: ნინო კირთაძე, დ/ფ. 47წთ.
DVD u.67; DVD u 204.

რაღაც საქართველოს შესახებ / Something about Geoergia, რეჟ.: ნინო კირთაძე, 1.40წთ.,
2010, (ინგლ. სუბტიტრ.) DVD u 212.

გელა კანდელაკი
უბედურება, დ. კლდიაშვილის პიესის მიხ., რეჟ.: გელა კანდელაკი DVD u.73

დავით კანდელაკი
ორი ოჯახი, რეჟ.: დავით კანდელაკი DVD u 171.

ტატო კოტეტიშვილი (უფროსი)
გმირი, რეჟ. ტატო კოტეტიშვილი; DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ. DVD u 508.

ნიკას ოთხი დღე, რეჟ. გია ბარაბაძე, ტატო კოტეტიშვილი; DVD u.56; DVD u.56ა; DVD
u.56ბ.

ანემია, რეჟ.: ტატო კოტეტიშვილი, 1987. DVD u 226. DVD u 298.

ტატო კოტეტიშვილი (უმცროსი)
საზამთრო, რეჟ.: ტატო კოტეტიშვილი (უმცროსი) DVD u 508.

ლევან კოღუაშვილი
ქუჩის დღეები, რეჟ: ლევან კოღუაშვილი DVD u 180; DVD u 109.

თეიმურაზ კვანტალიანი
ბიძინა, რეჟ.: თეიმურაზ კვანტალიანი, 1987, მოკლემეტრ. ფილმი, 34წთ.
DVD u 276.

ლევან კიტია
გზაჯვარედინი, რეჟ.: ლევან კიტია, 1991, მოკლემეტრ. ფილმი, 36წთ. DVD u 278.

გიორგი კაჭარავა
დონ ჟუანის დაბადება, რეჟ.: გიორგი კაჭარავა, 1995, 115წთ. DVD u 278.

ვალერიან კვაჭაძე
ღვინის ქურდები, რეჟ.: ვალერიან კვაჭაძე, 1975, კომედია, 31წთ. DVD u 281.

ბებერი მეზურნეები, რეჟ.: ვალერიან კვაჭაძე, 1973, 78წთ. (რუს. ენა) DVD u 301.

ორშაბათი ჩვეულებრივი დღეა / Понедельник - день обычный, რეჟ.: ვალერი კვაჭაძე,
1984, კინონოველა, 132წთ. საქართველო DVD u 356.



საქმე გადაეცემა სასამართლოს, რეჟ.: ვალერიან კვაჭაძე, სატ. მხ. ფილმი, დრამა, 1975,
83წთ. საქართველო DVD u 489.

ირინა კვირიკაძე
გიგა, ანგელოზი და სხვები, რეჟ.: ირინა კვირიკაძე, 1989, 50წთ. საქართველო DVD u
355.

ვაკო კირკიტაძე
მუმუშა, რეჟ.: ვაკო კირკიტაძე, დ. ჯანელიძის სახელოსნო, საკურსო ნამუშევარი DVD
u 482.

ოთარ კობერიძე
ვინ არის მეოთხე, რეჟ.: ოთარ კობერიძე, დეტექტივი, 1985, 89წთ. საქართველო DVD u
493. DVD u 505.

ნინი კვერნაძე
ავტომანი, გადაცემა, რეჟ.: ნინი კვერნაძე, ხელმძ.: ალ. ვახტანგოვი, ტელერეჟისურა,
სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 521.

ნათია კვირჩხილაძე
არაჩვეულებრივი გამარჯვება, რეჟ.: ნათია კვირჩხილაძე, ხელმძ.: რ. ხოტივარი,
მხატვრული კინოს რეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 527.

__________________________________________________________________

კინო და წლები, კინოალმანახი, ნაწ. 3 DVD u.74

კინო და წლები, კინოალმანახი, ნაწ. 4 DVD u.74

ლ
გიგა ლორთქიფანიძე

დათა თუთაშხია, რეჟ. გიგა ლორთქიფანიძე ნაწ. I-II-III კას. u.24ა; ნაწ. IV_V კას. u.24ბ;
ნაწ.6-8 კას. u.24გ

თეთრი ბაირაღები, რეჟ. გიგა ლორთქიფანიძე კას. u.14

წინაპართა მიწა, რეჟ.: გიგა ლორთქიფანიძე, გიული ჭოხონელიძე, 1979, 84წთ. DVD u
282.

გაბრიელ ლავრელაშვილი



ბულბულის იუბილე, ვაჟა-ფშაველას მოთხ. მიხ., რეჟ.: გაბრიელ ლავრელაშვილი.
1978. ანიმაცია DVD. u.82

ნიკო ლუტიძე
............ რეჟ. ნიკო ლუტიძე (მართმადიდებელ მშობელთა კავშირზე) DVD. u.71

გიორგი ლევაშოვ-თუმანიშვილი
პრემიერა (ზესტაფონის სახალხო თეატრი), რეჟ. გიორგი ლევაშოვ-
თუმანიშვილი. დოკუმენტური ფილმი 49წთ. DVD. u.85. DVD u 238.

გამჭოლი მოქმედება, რეჟ.: გიორგი ლევაშოვ-თუმანიშვილი, (მიხეილ თუმანიშვილი),
დოკუმენტური ფილმი DVD u 239. DVD u 269.

ათოვდა ზამთრის ბაღებს, რეჟ.: გიორგი ლევაშოვ-თუმანიშვილი, 1984. DVD u 246.

ოთარ ლითანიშვილი
ნადირობა, რეჟ. ოთარ ლითანიშვილი. DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

ვამეხი მოდის (დაკარგული საგანძურის საძებნელად), რეჟ.: ოთარ ლითანიშვილი,
ოთარ შამათავა, 1988, 131წთ. (რუს. ენა) DVD u 306.

როსტომ ლორთქიფანიძე
ფაცურა, რეჟ.: როსტომ ლორთქიფანიძე, 1976, მოკლემეტრ. ფილმი, 27წთ. (რუს. ენა)
DVD u 301.

მ

კოტე მიქაბერიძე
ჩემი ბებია, რეჟ.; კოტე მიქაბერიძე კას. 2; DVD u 158. DVD u 393.

დაგვიანებული სასიძო, რეჟ.: კოტე მიქაბერიძე DVD u 210.

თამაზ მელიავა

მთვარის მოტაცება, რეჟ. თამაზ მელიავა კას. u.26; კას. u.50

თეთრი ქარავენი, რეჟ.: ელდარ შენგელაია, თამაზ მელიავა, კინომოთხრობა, 1964,
97წთ. (რუს. ენა) DVD u 293. DVD u 294.

ირაკლი მახარაძე

გურული ფირალები, რეჟ. ირაკლი მახარაძე, დოკუმენტ. Fფილმი. 1999. 23წთ. DVD.
u. 32;



ვაჟკაცს კარგ უნდა ჰყვანდის ცხენიო, რეჟ. ირაკლი მახარაძე, დოკუმენტ. ფილმი.
DVD. u.32.

ვინც მოვიდა, გაუმარჯოს!, რეჟ. ირაკლი მახარაძე, დოკუმენტ. ფილმი.
DVD. u.32.

მოგზაურობა ისტორიაში 1., მულტსერიალი, ავტორები: ირაკლი მახარაძე, გია
ლაფაური. 1-არგონავტები; 2-ფარნავაზი; 3-რომაელები საქართველოში; 4-ფარმან
ქველი; 5-ქრისტიანობა საქართველოში; 6-ვახტანგ გორგასალი. 2005. DVD. u.33.

მოგზაურობა ისტორიაში 2., მულტსერიალი, ავტორები: ირაკლი მახარაძე, გია
ლაფაური. 7-ვახტანგ გორგასალი; 8-არაბები საქართველოში; 9-დავით აღმაშენებელი;
10-დიდგორის ბრძოლა;11-მეფე თამარი. 2005. DVD. u.34.

უაილდ ვესთის მხედრები, რეჟ. ირაკლი მახარაძე, დოკუმენტ. ფილმი.
DVD u.32;.

ნოდარ მანაგაძე
ეი, მაესტრო, რეჟ. ნოდარ მანაგაძე

ამაღლება, რეჟ.: ნოდარ მანაგაძე, 1977, 67წთ. DVD u 276.

ნათლისღება, რეჟ.: ნოდარ მანაგაძე, 1994, დრამა, 77წთ. DVD u 280.

გაზაფხული გადის, რეჟ.: ნოდარ მანაგაძე, 1983, 69წთ. DVD u 281.

საერთო კედელი / Общая стена, რეჟ.: ნოდარ მანაგაძე, 1972, კომედია, 21 წთ. (რუს.
ენა) DVD u 302.

ივანე კოტორაშვილის ამბავი / Как доброго молодца женили, რეჟ.: ნოდარ მანაგაძე,
1974, ჰეროიკული კომედია, 68წთ. კას. u.15. (რუს. ენა) DVD u 302.

ეი, მაესტრო, რეჟ.: ნოდარ მანაგაძე, 1987, 87წთ. კას. u.42. (რუს. ენა) DVD u 302.

შოთა მანაგაძე
საბუდარელი ჭაბუკი, რეჟ. შოთა მანაგაძე კას. u.22

კეთილი ადამიანები, რეჟ.: შოთა მანაგაძე DVD u 221.

ხევსურული ბალადა / Хевсурская баллада, რეჟ.: შოთა მანაგაძე, 1965, დრამა, 89წთ.
(რუს. ენა) DVD u 302.

ნანა მჭედლიძე

იმერული ესკიზები, რეჟ.: ნანა მჭედლიძე, 1979, კომედია, 77წთ. DVD. u.1; (რუს. ენა)
DVD u 306.



პირველი მერცხალი, რეჟ.: ნანა მჭედლიძე DVD u 5.

დანაშაული მოხდა, რეჟ.: ნანა მჭედლიძე, 1988, 81წთ. DVD u 278.

დიდედები და შვილიშვილები, რეჟ.: ნანა მჭედლიძე, 1969, 81წთ. DVD u 278.

პლიაჟის ავაზაკი, რეჟ.: ნანა მჭედლიძე, 1987, კრიმინალური, 68წთ. (რუს. ენა) DVD u
304.

გასეირნება თბილისში (ნამდვილი თბილისელები და სხვები), რეჟ.: ნანა მჭედლიძე,
1976, კომედია, 75წთ. (რუს. ენა) DVD u 304.

უკვდავების თეთრი ვარდი, რეჟ.: ნანა მჭედლიძე, 1984, ზღაპარი, 67წთ. საქართველო
DVD u 355.

კოტე მარჯანიშვილი
კომუნარის ჩიბუხი, რეჟ. კოტე მარჯანიშვილი, 1929, 49წთ. DVD. u.72; DVD u 314.
DVD u 341. DVD u 428. DVD u 429. DVD u 453.

გოგი რატიანი, რეჟ.: კოტე მარჯანიშვილი, 1927, 45წთ. DVD u 312. DVD u 342. DVD u
432. DVD u 433. DVD u 434. DVD u 447.

გიორგი მატარაძე
გოლა, რეჟ.: გიორგი მატარაძე DVD. u.108

კადრს მიღმა, რეჟ.: გია მატარაძე, დოკუმენტ. ფილმი, 1979, 15წთ. DVD u 279.

ყველაზე სწრაფები მსოფლიოში, რეჟ.: გია მატარაძე, 1985, კომედია, 66წთ.
DVD u 281.

შვიდი პატარა მოთხრობა პირველ სიყვარულზე, რეჟ.: გია მატარაძე, 1981, 66წთ. (რუს.
ენა) DVD u 304.

გუგული მგელაძე
ჩაკლული სული, რეჟ.: გუგული მგელაძე, 1994, 80წთ. DVD. u.106
DVD u 508.

არ დაიჯერო რომ აღარა ვარ, რეჟ.: გუგული მგელაძე, ლირიული დრამა, 1975, 73წთ.
საქართველო DVD u 171. DVD u 496.

ბურთი და მოედანი, რეჟ.: გუგული მგელაძე, 1961, კომედია, 27წთ. DVD u 276.

მაცივარში ვიღაც იჯდა, რეჟ.: გუგული მგელაძე, 1983, კომედია, 74წთ. DVD u 279.

ბაგრატიონი, რეჟ.: გუგული მგელაძე, გიული ჭოხონელიძე, ისტორიულ-
ბიოგრაფიული, 1985, 161წთ. (რუს. ენა) DVD u 304.



წარსული მუდამ ჩვენთანაა, რეჟ.: გუგული მგელაძე, 1989, 124წთ. (რუს. ენა)
DVD u 305. DVD u 491 (ქართ. ენა)

სინათლე ჩვენს ფანჯრებში, რეჟ.: გუგული მგელაძე, 1969, კინომოთხრობა, 83წთ.
(რუს. ენა) DVD u 306.

თეთრი სახლები, რეჟ.: გუგული მგელაძე, მოკლემეტრაჟიანი, დრამა, 1974, 23წთ. DVD
u 327.

როგორ ვიცხოვრო უშენოდ, რეჟ.: გუგული მგელაძე, მხ. ფილმი, 1980, 75წთ.
საქართველო DVD u 495.

ძახილი, ნ. დუმბაძის მოთხ. მიხ. რეჟ.: გუგული მგელაძე, ორი ნოველა, დრამა, 1979,
70წთ. საქართველო DVD u 498.

ზვიად მეზვრიშვილი
საქართველო ცეცხლში, რეჟ: ზვიად მეზვრიშვილი, დოკ. ფილმი. 2008. (ინგ. და რუს.
ენა) DVD u 112.

ირაკლი მეტრეველი
ერთი ლეღვის გზაზე, რეჟ.: ირაკლი მეტრეველი, 2004, მოკლემეტრ. ფილმი, 15წთ.
DVD u 278.

პაატა მილორავა
ვირთხა, რეჟ.: პაატა მილორავა, 1991, დრამა, 80წთ. DVD u 278.

არჩილ მელიქიშვილი
უკანასკნელი მაძიებელი, რეჟ.: არჩილ მელიქიშვილი, ნიკოლოზ ადუაშვილი, 2006,
სათავგადასავლო, 92წთ. DVD u 281.

ვახტანგ მამალაძე
საქართველო, რეჟ.: ვახტანგ მამალაძე, დოკუმენტ. ფილმი. DVD u 283.

კახა მელითაური
ხევსურები, რეჟ.: ვაჟა ზუბაშვილი, კახა მელითაური, დოკ. ვიდეოფილმი, 1996. 55წთ.
DVD u 408.

ზურა მენთეშაშვილი
ცელქი ბავშვები ოპერაცია ახალი წელი, რეჟ.: ზურა მენთეშაშვილი DVD u 418.

ქეთი მაჭავარიანი
მარილივით თეთრი, რეჟ.: ქეთი მაჭავარიანი, 2011, 85წთ. DVD u 419.

თამთა მეტივიშვილი
რაკურსი რეჟ.: თამთა მეტივიშვილი; ხელმძ.: ალ. რეხვიაშვილი; მხატვრული კინოს
რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 458.



გიორგი მუხაძე
ანას მოლოდინში, რეჟ.: გიორგი მუხაძე; ხელმძ. დ. ჯანელიძე, მხატვრული კინოს
რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 469.

გიორგი მაღრაძე
აბურა, რეჟ.: გიორგი მაღრაძე, სადიპლომო ნამუშევარი DVD u 488.

თინათინ მუმლაძე
დალაშქრე საქართველო, გადაცემა, რეჟ.: თინათინ მუმლაძე, ხელმძ.: ო.
ლითანიშვილი, ტელერეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 519.

ანა მელიქიძე
ვინი პარკი, გადაცემა, რეჟ.: ანა მელიქიძე, ხელმძ.: ალ. ვახტანგოვი, ტელერეჟისურა,
სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 520.

ნ
ალეკო ნინუა
ლუარსაბ თათქარიძე, რეჟ.: ალეკო ნინუა, სატელევიზიო ფილმი DVD u 171.

კედელი, რეჟ.: ალეკო ნინუა DVD u 206.

ბერიკაცები, რეჟ.: ალეკო ნინუა, 1975, 66წთ. DVD u 277.

ცაბუნია, რეჟ.: ალეკო ნინუა, 1969, მოკლემეტრ. ფილმი, 17წთ. DVD u 282.

ზღარბი, რეჟ.: ალეკო ნინუა, 1979, მოკლემეტრაჟიანი, 28წთ. (რუს. სუბტიტრ.)
DVD u 306.

ნელი ნენოვა
ჩიორა, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1984, 85წთ. DVD u 282.

წარსული ზაფხული, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1959, კომედია 68წთ.
DVD u 282.

ყოჩაღ, პაპებო! / А ну-ка, дедушки!, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1981, კომედია,
96წთ. (რუს. ენა) DVD u 305.

ქორწინება იმერულად, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1979, კომედია, 145წთ. (რუს.
ენა) DVD u 305.

პეპელა, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, სცენარი: რეზო გაბრიაძე,
მოკლემეტრაჟიანი, 1977, 11წთ. DVD u 305. DVD u 353.



მეტიჩარა, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1988, დრამა, 84წთ. (რუს. ენა)
DVD u 306.

დავით ნაცვლიშვილი
ლეონარდო, რეჟ.: დავით ნაცვლიშვილი, 1993, კომედია/დრამა, 90წთ. (რუს. ენა)
DVD u 295.

ო
გიორგი ოვაშვილი
გაღმა ნაპირი, რეჟ: გიორგი ოვაშვილი DVD. u.73

ვაგონეტი, გიორგი ოვაშვილი, აკუტაგავას ნაწ. მიხ. 1996. 18წთ. DVD u 111.

ზღვის დონიდან, რეჟ.: გიორგი ოვაშვილი DVD u 283.

ვინც არ უნდა იყოს მანდ, რეჟ.: გიორგი ოვაშვილი, 2005, მუსიკ. კომედია, 2005. (რუს.
სუბტიტრ.) 1.30წთ. DVD u 308.

სიმინდის კუნძული, რეჟ.: გიორგი ოვაშვილი, მხ. ფილმი, 2014, 100წთ. DVD u 530.

ნოდარ ომიაძე
იყო და არა იყო რა, რეჟ.: ნოდარ ომიაძე, 1976, მოკლემეტრ. ფილმი, 17წთ. (რუს. ენა)
DVD u 279.

ფანარი ქარში, რეჟ.: ნოდარ ომიაძე, 1987, 69წთ. DVD u 281.

პ

კონსტანტინე პიპინაშვილი
აკაკის აკვანი, რეჟ. კონსტანტინე პიპინაშვილი კას. u.51

ქაჯანა, რეჟ.: კონსტანტინე პიპინაშვილი DVD. u.106 ; DVD u 109.

ორი ოკეანის საიდუმლოება, რეჟ.: კონსტანტინე პიპინაშვილი, ფანტასტიური,
სათავგადასავლო, 1956, 170წთ. (რუს. ენა) DVD u 310.

ოქროს ბილიკი, რეჟ.: კონსტანტინე პიპინაშვილი, 1945, სათავგადასავლო, 79წთ. DVD
u 311.

გურამ პატარაია



კუჩხი ბედინერი, რეჟ. გურამ პატარაია DVD. u.84

შორია გურჯისტანამდე, რეჟ.: გურამ პატარაია, 1970, დოკ. ფილმი DVD u 207.

ივანე პერესტიანი
წითელი ეშმაკუნები, რეჟ.: ივანე პერესტიანი DVD. u.85

სავურ მოგილა, რეჟ.: ივანე პერესტიანი, მუნჯი კინო, 1926. 76წთ. DVD. u.106
DVD u 508.

არსენა ჯორჯიაშვილი, რეჟ.: ივანე პერესტიანი, 1921, 49წთ. DVD u 271.
DVD u 345. DVD u 420. DVD u 421. DVD u 422. DVD u 452.

ტარიელ მკლავაძის მკვლელობის საქმე, რეჟ.: ივანე პერესტიანი, 1925, 72წთ.
DVD u 315. DVD u 435. DVD u 436. DVD u 445.

სურამის ციხე,  რეჟ.: ივანე პერესტიანი 1922. DVD u 508.

გურამ პეტრიაშვილი
მომავალ შეხვედრამდე, რეჟ. გურამ პეტრიაშვილი; DVD u.56; DVD u.56ა;
DVD u.56ბ.

რუსუდან პირველი
სუსა, რეჟ: რუსუდან პირველი, 2010, 78წთ. DVD u 182. DVD u 309.

ჟ

ელგუჯა ჟღენტი
სამი ალიყური, რეჟ.: ელგუჯა ჟღენტი, 1982, ზღაპარი/მუსიკალური, 65წთ.
DVD u 280.

ალექსანდრე ჟღენტი
ამბავი აფხაზი ჭაბუკისა, რეჟ.: ალექსანდრე ჟღენტი, 1977, მხ. ფილმი, 76წთ.
საქართველო DVD u 493. DVD u 501.

რ
ალექსანდრე რეხვიაშვილი
XIX მე-19 საუკუნის ქართული ქრონიკა, რეჟ. ალექსანდრე რეხვიაშვილი კას. u.31;
DVD u 210.

მიახლოება, რეჟ. ალექსანდრე რეხვიაშვილი, 1989. კას. u.31; DVD u 262.



უკანასკნელნი, რეჟ: ალექსანდრე რეხვიაშვილი DVD u 181.

საფეხური, რეჟ.: ალექსანდრე რეხვიაშვილი DVD u 216.

გზა შინისაკენ, რეჟ.: ალექსანდრე რეხვიაშვილი DVD u 247.

დავით რონდელი
ჩემი მეგობარი ნოდარი, რეჟ. დავით რონდელი კას. u.39

საჰაერო ხიდი, რეჟ.: დავით რონდელი DVD u 171.

დაკარგული სამოთხე, რეჟ.: დავით რონდელი, 1937, 87წთ. DVD u 206. DVD u 266.
DVD u 317. DVD u 425. DVD u 426. DVD u 427. DVD u 450.

ჯურღაის ფარი, რეჟ.: სიკო დოლიძე, დავით რონდელი, 1944, ფილმი-კონცერტი,
68წთ. DVD u 282.

ენგურის ნაპირებზე, რეჟ.: დავით რონდელი, დრამა, 1961, 1.30წთ. (რუს. ენა)
DVD u 308. DVD u 489 (ქათ. ენა)

მამლუქი, რეჟ.: დავით რონდელი, ისტორიული დრამა, 1958, 1.35წთ (რუს. ენა)
DVD u 308.

ზოია რუხაძე / Девушка из камеры №25, რეჟ.: დავით რონდელი, 1971, 87წთ. (რუს. ენა)
DVD u 310.

პიერი მილიციის თანამშრომელი, რეჟ.: დავით რონდელი, კინომოთხრობა, 1965,
86წთ. საქართველო DVD u 497.

ბიძინა რაჭველიშვილი
ბაკულას ღორები, რეჟ.: ბიძინა რაჭველიშვილი, DVD u.72.

კაცები; რეჟ: ბიძინა რაჭველიშვილი DVD u 211.

ლახტი, რეჟ.: ბიძინა რაჭველიშვილი, 1973, მოკლემეტრ. ფილმი, 18წთ. DVD u 279.

ხაბაზები, რეჟ.: ბიძინა რაჭველიშვილი, დოკუმენტ. ფილმი DVD u 282.

ლომა, რეჟ.: ბიძინა რაჭველიშვილი, 1987, მელოდრამა,  73წთ. (რუს. ენა)
DVD u 310.

ლომა, დავიწყებული მეგობარი, რეჟ.: ბიძინა რაჭველიშვილი, 1982, მელოდრამა,
67წთ. (რუს. ენა) DVD u 310.

გაბრიელ რაზმაძე



ამირი, რეჟ.: გაბრიელ რაზმაძე, ხელმძ.: ალექსანდრე რეხვიაშვილი, (სამაგისტრო
ნაშრომი), 2015. DVD u 400.

ს
ნიკოლოზ სანიშვილი

ხევისბერი გოჩა, რეჟ. ნიკოლოზ სანაშვილი კას. u.27

მევლუდი, რეჟ. ნიკოლოზ სანაშვილი DVD u 210.

ბედნიერი შეხვედრა, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1949, კომედია, 88წთ.
DVD u 277.

გაზაფხული საკენში, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1950, 92წთ. DVD u 277.

ჩიტისრძე, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1975, დრამა/ზღაპარი, 45წთ. DVD u 282.

ჩერმენი, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1970, 101წთ. (რუს. ენა) DVD u 303.

ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1954, კინომოთხრობა, 92წთ.
კას. 3. (რუს. ენა) DVD u 311.

შეწყვეტილი სიმღერა, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1960, კინომოთხრობა, 100წთ.
(რუს. ენა) DVD u 311.

თოჯინები იცინიან, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1962, კომედია, 92წთ. (რუს. ენა) DVD
u 311.

ღამის ვიზიტი, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1974, 2 სერია, კომედია, 130წთ. (რუს. ენა)
DVD u 325. DVD u 506. (ქართ. ენა,1-ლი სერია); DVD u 507. (ქართ. ენა,მე-2 სერია);

სახლი ლესნაიაზე, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1980, 94წთ. (რუს. ენა) DVD u 325.

შეხვედრა მთაში, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1966, მუსიკალური კომედია, 77წთ.
(რუს. ენა) DVD u 325.

აბეზარა, რეჟ.: ნიკოლოზ სანიშვილი, 1956, კომედია, 85წთ. (რუს. ენა) DVD u 325.

ვლადიმერ სულაქველიძე
მეფე და ჩიტი, რეჟ. ვლადიმერ სულაქველიძე, 1997, ანიმაცია DVD u.82.

მერაბ სარალიძე



სიზმარა, სცენ ავტ. და რეჟისორი: მერაბ სარალიძე, 1986, ანიმაცია DVD u.82.

ტყის კვარტეტი, რეჟ.: მერაბ სარალიძე 1984. ანიმაცია DVD u.83.

კარლო სულაკაური
ბომბორა, რეჟ.: კარლო სულაკაური, 1968. ანიმაია DVD u.83.

თამარ სულამანიძე
27°C, რეჟ.: თამარ სულამანიძე, მოკლემეტრაჟიანი DVD u.98

პარად ამური, რეჟ.: თამარ სულამანიძე, 2003, Art Movies, მოკლემეტრაჟიანი
DVD u.98

სანდრო სულაძე
თუთა რეჟ.: სანდრო სულაძე; ხელმძ.: ალ. რეხვიაშვილი; მხატვრული კინოს
რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 457.

მარია სიჩანინ
დაკარგული სამოთხე, რეჟ.: მარია სიჩანინ; ხელმძ. დ. ჯანელიძე, მხატვრული კინოს
რეჟისურა (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 471.

რუსუდან სუხიტაშვილი
ანარეკლს ადევნებული, რეჟ.: რუსუდან სუხიტაშვილი, ხელმძ.: მ. კოკოჩაშვილი, დ.
გუჯაბიძე, მხატვრული კინოს რეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017
DVD u 528.

__________________________________________________________________

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად, სახელმწიფო პროგრამა
(ინვ. ## 45.378, 45379, 45.380, 45.381. 4 DVD) DVD u.54.

სტუდენტური ფილმი. ზაფხული საქართველოში, ფაიტ ჰელმერის და თბილისის
კინოსკოლების სტუდენტური ფილმი. DVD u 278.

ტ

ვახტანგ ტაბლიაშვილი
ქეთო და კოტე, რეჟ.: ვახტანგ ტაბლიაშვილი კას. u. 6

პაატა ტაბაღუა

არის ასეთი ქვეყანა, რეჟ.: პაატა ტაბაღუა, 1991, დოკუმენტური ფილმი, 60წთ.
DVD u 276.



უ

ზაზა ურუშაძე
სამი სახლი. რეჟ.: ზაზა ურუშაძე DVD u. 73; DVD u 183.

აქ თენდება, რეჟ.: ზაზა ურუშაძე, 1998, 90წთ. DVD u 276.

მათთვის ვინც მამამ მიატოვა, რეჟ.: ზაზა ურუშაძე, 1989, დრამა, 46წთ.
DVD u 279.

მანდარინები, რეჟ.: ზაზა ურუშაძე, მხ. ფილმი, 2013, 98წთ DVD u 530.

ფ

სერგო ფარაჯანოვი
აშუღ ყარიბი, რეჟ. სერგო ფარაჯანოვი, დ. აბაშიძე, დრამა, 1988, 80წთ. კას. u.30; DVD.
u. 11

სურამის ციხე, რეჟ. სერგო ფარაჯანოვი. 81წთ. კას. u.19; DVD u. 57; DVD u 161.

მივიწყებულ წინაპართა აჩრდილები, რეჟ. სერგო ფარაჯანოვი კას. u.43;
DVD u 236.

საიათნოვა/ ბროწეულის ფერი, რეჟ.: სერგო ფარაჯანოვი, 1968
DVD. u. (საზ. ფილმებში.)77; DVD u 236. DVD. u.81;

ყვავილი ქვაზე, რეჟ.: სერგო ფარაჯანოვი, 1962 DVD u 236.

პირველი ჭაბუკი / Первый Парень, რეჟ.: სერგო ფარაჯანოვი, 1958, კომედია, 1.21წთ.
(რუს. ენა) რუსეთი ქართ. DVD u 326.

ანდრიეში / Андриеш, რეჟ.: სერგო ფარაჯანოვი, 1954, ზღაპარი, 59წთ. რუსეთი ქართ
DVD u 326.

აკოფ ჰოვნათანიანი / Акоп Овнатанян, რეჟ.: სერგო ფარაჯანოვი, 1967,
მოკლემეტრაჟიანი, 11წთ. ქართ DVD u 326.

არაბესკები ფიროსმანის თემაზე / Арабески на тему Пиросмани, რეჟ.: სერგო
ფარაჯანოვი, 1985, მოკლემეტრაჟიანი, 20წთ. ქართ DVD u 326.

უკრაინული რაფსოდია / Украинская рапсодия, რეჟ.: სერგო ფარაჯანოვი, 1961, დრამა,
1.24წთ. რუსეთი ქართ DVD u 326.



თემურ ფალავანდიშვილი
ახალი არკადია, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი, 1986. 98წთ. DVD. u. 35.
DVD u 335.

გოგონა და ჯარისკაცი, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი, 1969. 20წთ. DVD. u. 47;
DVD. u. 50

თეთრი ქვები, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი, 1972. მოკლემეტრ. ფილმი, 20წთ. DVD.
u.39. DVD u 279.

მზე შემოდგომისა, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი 75წთ. კას. u.52, DVD. u.36.

მოხეტიალე რაინდები, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი, 1975. 65წთ. DVD. u.37.

ოჰ, ეს საშინელი, საშინელი ტელეფონი, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი, 1990. 90წთ.
DVD. u.47.;  DVD. u.50.

რაჭა, ჩემო სიყვარულო, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი, იოზეფ მედვედი. 1977. 80წთ.
DVD u. 38

სკორპიონის სინდრომი, პროდიუსერი: თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტ.,
რეჟ. და წამყვანი: ნანა ღონღაძე, დოკუმენტური ფილმი 1993. 54წთ.
DVD u.37.

ჩამავალი მზე, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი, 1969. 23წთ. DVD u.36.

წყარო გზის პირას, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი, 1974. 27წთ. DVD u.35

ჯადოსნური ღამე, რეჟ. თემურ ფალავანდიშვილი 1982. 65წთ. კას. u.52;
DVD u.39.

ირაკლი ფუტკარაძე
სანო, რეჟ.: ირაკლი ფუტკარაძე, მარი მოსაშვილი, ხელმძ.: მ. კოკოჩაშვილი, დ.
გუჯაბიძე, მხატვრული კინოს რეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 526.

ქ

ქართული კინო, ცნობილი რეჟისორების უცნობი ფილმები. სტუდენტური ფილმები:
“1+1”-რეჟ. დათო ჯენელიძე, 1979; “ბეღურა”-რეჟ. რამაზ გიორგობიანი, 1977;
“განთავისუფლებული წყალი” - რეჟ. დათო ჯანელიძე; “გმირი” - რეჟ. ტატო
კოტეტიშვილი; “მიწის მეზობლები” - რეჟ. გოდერძი ჩოხელი; “ნიკას ოთხი დღე” -
რეჟ. გია ბარაბაძე, ვატო კოტეტიშვილი; “სამცენარე” - რეჟ. დათო ჯანელიძე, 1980;
“ზოზღნა” - რეჟ. მაია არჩვაძე; “დიდი ბიჭი და პატარა ბიჭი” - რეჟ. ნანა ჯანელიძე;



“სტერეო ტესტი” - რეჟ. ანდრო ჭიაურელი; “მომავალ შეხვედრამდე” - რეჟ. გურამ
პეტრიაშვილი; “სონატა #7” - რეჟ. დიტო ცინცაძე; “კვაზიმოდო”-რეჟ ლ. ერისთავი, დ.
ცინცაძე; “ნეტავ აღარ იწვიმოს”-რეჟ. მაია არჩვაძე; “ნადირობა” - რეჟ. ოთარ
ლითანიშვილი. DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

ქრესტომათია, საოპერატორო ოსტატობის კურსი სტუდენტ ოპერატორებისთვის, 1,2
ნაწ. DVD u.64; 3,4 ნაწ. DVD u.65;

ქრესტომათია, საოპერატორო ოსტატობის კურსი სტუდენტ ოპერატორებისთვის, 1-
ლი ნაწ. შემდგენელი: გიორგი გერსამია DVD u 510.
ქრესტომათია, საოპერატორო ოსტატობის კურსი სტუდენტ ოპერატორებისთვის, მე-2
ნაწ. შემდგენელი: გიორგი გერსამია DVD u 511.

ქრესტომათია, საოპერატორო ოსტატობის კურსი სტუდენტ ოპერატორებისთვის, მე-3
ნაწ. შემდგენელი: გიორგი გერსამია DVD u 512.

ქრესტომათია, საოპერატორო ოსტატობის კურსი სტუდენტ ოპერატორებისთვის, მე-4
ნაწ. შემდგენელი: გიორგი გერსამია DVD u 513.

ქართული კინო, ცნობილი რეჟისორების უცნობი ფილმები. სტუდენტური ფილმები:
“1+1”-რეჟ. დათო ჯენელიძე, 1979; “ბეღურა”-რეჟ. რამაზ გიორგობიანი, 1977;
“განთავისუფლებული წყალი” - რეჟ. დათო ჯანელიძე; “გმირი” - რეჟ. ტატო
კოტეტიშვილი; “მიწის მეზობლები” - რეჟ. გოდერძი ჩოხელი; “სამცენარე” - რეჟ.
დათო ჯანელიძე, “ზოზღნა” - რეჟ. მაია არჩვაძე; “კარუსელი”, - რეჟ.: ზაქარია
ჯორჯაძე DVD u.56გ;

მარიამ ქაცარავა
ორმო, რეჟ.: მარიამ ქაცარავა, საკურსო ფილმი DVD u 283.

ნინო ქავთარაძე
პითონის სიზმარი, მუსიკალური კლიპი ჯგუფის “სინათლის წელიწადის”
სიმღერაზე, რეჟ.: ნინო ქავთარაძე, ხელმძ.: თ. ჭაბუკიანი, ტელერეჟისურა,
სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 525.

ღ
ლევან ღლონტი
დღე, რეჟ.: ლევან ღლონტი, დრამა, 1993, 1.06წთ. კას. u.35. DVD u 335.

ლანა ღოღობერიძე
მე ვხედავ მზეს, რეჟ. ლანა ღოღობერიძე კას. u.8; DVD u 171.



რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე, რეჟ.: ლანა ღოღობერიძე, 1978, დრამა,
95წთ. კას. u.17. DVD u 291. (რუს. ენა)

როცა აყვავდა ნუში, რეჟ.: ლანა ღოღობერიძე, 1973, დრამა, 75წთ.
კას. u.13. DVD u 291. (რუს. ენა)

ფერიცვალება, რეჟ. ლანა ღოღობერიძე კას. u.40; DVD u 283.

აურზაური სალხინეთში, რეჟ.: ლანა ღოღობერიძე, 1975, მიუზიკლი, 82წთ.
DVD u 276.

ერთი ცის ქვეშ (თავადის ქალი მაია, მტრედები, ფრესკა), რეჟ.: ლანა ღოღობერიძე,
1961, 77წთ. DVD u 291.

ორომტრიალი, რეჟ.: ლანა ღოღობერიძე, კინონოველა, 1986, 1.34წთ. (რუს. ენა) DVD u
335.

კარლო ღლონტი
უსახელო უფლისციხელი, რეჟ.: კარლო ღლონტი, 1968, მოკლემეტრ. ფილმი, 24წთ.
DVD u 281.

ყ

შ
ნიკოლოზ შენგელაია
ელისო, რეჟ.: ნიკოლოზ შენგელაია, 1928, 76წთ. კას. 2; DVD u 156; DVD u 159. DVD.u.
85; DVD u 313. DVD u 344. DVD u 430. DVD u 431.

ნარინჯის ველი, რეჟ.: ნიკოლოზ შენგელაია, 1937. 92წთ. DVD u 218. (ქართ. ენა;
რუსულ. სუბტიტრ.) DVD u 266.

გიული, რეჟ.: ნიკოლოზ შენგელაია, 1927, 74წთ. DVD u 363.

გიორგი შენგელაია

ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, რეჟ. გიორგი შენგელაია, დრამა, 1984,
98წთ. კას. u.42; (რუს. ენა) DVD. u. 9. DVD u 292.

ვერის უბნის მელოდიები, რეჟ. გიორგი შენგელაია. 1.34წთ. კას. u.17; DVD. u.8.

მაცი ხვიტია, რეჟ. გიორგი შენგელაია კას. u.34

ფიროსმანი, რეჟ. გიორგი შენგელაია 1.21წთ. კას. u.16; DVD u.12; DVD u.76.



DVD u.91.

ალავერდობა, რეჟ. გიორგი შენგელაია, DVD u 5. DVD u 165. DVD u 195.

ქვიშანი დარჩებიან, რეჟ.: გიორგი შენგელაია, 1976, დრამა, 96წთ. DVD u 281.

ორფეოსის სიკვდილი, რეჟ.: გიორგი შენგელაია, 1996, დრამა, 85წთ. (რუს. ენა) DVD u
293. DVD u 294.

სიყვარული ყველას უნდა, რეჟ.: გიორგი შენგელაია, 1980, კომედია. 1.22წთ. (რუს. ენა)
DVD u 327.

სიყვარული ვენახში, რეჟ.: გიორგი შენგელაია, 2000, (რუს. ენა) DVD u 327.

ხარება და გოგია, რეჟ.: გიორგი შენგელაია, 1987, 1.16წთ. (რუს. ენა) DVD u 327.

მიდიოდა მატარებელი, რეჟ.: გიორგი შენგელაია, 2005, კომედია, 73წთ. DVD u 354.

ელდარ შენგელაია
არაჩვეულებრივი გამოფენა, რეჟ. ელდარ შენგელაია. კომედია, 1968, 95წთ. (რუს. ენა)
კას. u.16; DVD. u. 9; DVD u 211. DVD u 292.

ექსპრეს ინფორმაცია, რეჟ. ელდარ ენგელაია კას. u.20

თეთრი ქარავენი, რეჟ.: ელდარ შენგელაია, თამაზ მელიავა, კინომოთხრობა, 1964,
97წთ. კას. u.27. (რუს. ენა) DVD u 293. DVD u 294.

შერეკილები, რეჟ. ელდარ შენგელაია, კომედია, 1973, 80წთ. 1.15წთ. (რუს. ენა) კას.
u.46; DVD u.9; DVD u.88. DVD u 292.

ცისფერი მთები, რეჟ. ელდარ შენგელაია. 1.31წთ. DVD u.3. DVD u 391.

სამანიშვილის დედინაცვალი, რეჟ.: ელდარ შენგელაია, 1977, ტრაგიკომდია, 98წთ.
(რუს. ენა) DVD u 293.

ზამთრის ზღაპარი / Снежная сказка, რეჟ.: ალექსეი სახაროვი
(Алексей Сахаров), ელდარ შენგელაია (Эльдар Шенгелая), ზღაპარი, 1959,
67წთ. მოსფილმი, რუსეთი DVD u 352.

ლეგენდა გაყინულ გულზე, რეჟ.: ალექსეი სახაროვი (Алексей Сахаров), ელდარ
შენგელაია (Эльдар Шенгелая), ზღაპარი, 1957, 71წთ. მოსფილმი, რუსეთი
DVD u 354.

ნაწყვეტები ელდარ შენგელაიას ფილმებიდან DVD u 412.



ირაკლი შავლიაშვილი
ზეიმი, რეჟ.: ირაკლი შავლიაშვილი, 1988, მოკლემეტრ. ფილმი, კომედია, 20წთ. DVD
u 278.

ირაკლი შენგელია
ოსტატი და შეგირდი / Master and apprentice, რეჟ.: ირაკლი შენგელია, გიორგი
ალექსიძე, 1. ტანგოს ნაცვლად, მუსიკა: გია ყანჩელი, ქორეოგრაფი: გიორგი ალექსიძე;
2. ზიგზაგი, მუსიკა: არვო პიარტი, ქორეოგრაფი: ირაკლი შენგელია; 2006,
კინობალეტი, 16წთ. DVD u 287.

ოთარ შამათავა
ვამეხი მიდის (დაკარგული საგანძურის საძებნელად), რეჟ.: ოთარ ლითანიშვილი,
ოთარ შამათავა, 1988, 131წთ. (რუს. ენა) DVD u 306.

რამაზ შარაბიძე
შაბათ საღამოს, რეჟ.: რამაზ შარაბიძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე, მოკლემეტრაჟიანი,
1975, 20წთ. DVD u 353.

სამი მანეთი, რეჟ.: რამაზ შარაბიძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე, მოკლემეტრაჟიანი, 1975,
21წთ. DVD u 353.

თერმომეტრი, რეჟ.: რამაზ შარაბიძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე, მოკლემეტრაჟიანი,
1975, 20წთ. DVD u 353.

ნიძლავი / Пари, რეჟ.: რამაზ შარაბიძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე,  მოკლემეტრაჟიანი,
1975, 28წთ, საქართველო DVD u 360.

ლევან შუბაშვილი
მოკლე ფილმი მეგობრებზე, რეჟ.: ლევან შუბაშვილი; მხატვრული კინოს რეჟისურა
(სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 459.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
შეჰერაზადას 1002 ღამე, დოკ. ფილმი DVD u 207.

ჩ
გოდერძი ჩოხელი
ბაკურხევი ხევსური, რეჟ. გოდერძი ჩოხელი. 1980. კას. u.47ა; 47ბ; DVD. u.59;
DVD. u.61.



ცოდვის შვილები, რეჟ.: გოდერძი ჩოხელი, 1989, დრამა, 68წთ. კას. u.47ა;
კას. u.47ბª DVD u 354.

წერილი ნაძვებს, სცენარის ავტ. და რეჟ.: გოდერძი ჩოხელი, 1986. DVD u.42;
DVD u 162.
ª

სამოთხის გვრიტები, რეჟ.: გოდერძი ჩოხელი DVD u 162.

ადამიანთა სევდა, სცენარის ავტ. და რეჟ.: გოდერძი ჩოხელი. DVD u 163.

ადგილის დედა, რეჟ.: გოდერძი ჩოხელი DVD u.72; DVD u 230 (შ/თ ვერსია);

ლუკას სახარება, რეჟ.: გოდერძი ჩოხელი, 1998, 57წთ. DVD u.108;
DVD u 192.

მიწის მეზობლები, რეჟ. გოდერძი ჩოხელი; DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

თეთრი დროშა, რეჟ.: გოდერძი ჩოხელი, 1989, მოკლემეტრ. ფილმი, დრამა, 36წთ.
DVD u 279.

მიჯაჭვული რაიდები, რეჟ.: გოდერძი ჩოხელი, 1999, კომედია, 91წთ. (რუს. ენა)
საქართველო DVD u 352.

უცხო, რეჟ: გოდერძი ჩოხელი, 1988, ფანტასტ. 71წთ. საქართველო DVD u 498.

სოსო ჩხაიძე
თუში მეცხვარე რეჟ. სოსო ჩხაიძე კას. u.49; ნაწ. 1 - DVD u 201;
ნაწ. 2 - DVD u 202; ნაწ. 3 - DVD u 203.

პროფესია კინორეჟისორი (სოსო ჩხაიძე)  58წთ. DVD u.67

მეთხუთმეტე ზაფხული, რეჟ.: სოსო ჩხაიძე, 1971, მოკლემეტრ. ფილმი, 23წთ.
DVD u 279.

რეზო ჩხეიძე
მაგდანას ლურჯა, რეჟ.: რეზო ჩხეიძე, თენგიზ აბულაძე. 1.02წთ. DVD. u.11.

ღიმილის ბიჭები, რეჟ. რეზო ჩხეიძე კას. u.9; DVD u.4; DVD u.73;

ჩვენი ეზო / Наш двор, რეჟ.: რეზო ჩხეიძე, 1956, 86წთ. კას. u.18. DVD u 266.

ჯარისკაცის მამა, რეჟ. რეზო ჩხეიძე კას. u.9 ; კას. u.41; DVD u 210; DVD u 219.

განძი, რეჟ.: რეზო ჩხეიძე, 1961, ფსიქოლოგიური დრამა, 97წთ. DVD u 277.
DVD u 490.



მაია წყნეთელი, რეჟ.: რეზო ჩხეიძე, 1959, 96წთ საქართველო DVD u 351.

ცხოვრება დონ კიხოტისა და სანჩოსი, რეჟ.: რეზო ჩხეიძე, 1989, 659წთ. (რუს. ენა)
საქართველო, ესპანეთი DVD u 351.

ნერგები / Саженцы, რეჟ.: რეზო ჩხეიძე, 1972, ლირიული დრამა, 90წთ. (რუს. ენა)
საქართველო DVD u 358.

ბიძინა ჩხეიძე
ბერნარდა ალბას სახლი, რეჟ. ბიძინა ჩხეიძე DVD. u.85.

მჭედელი, რეჟ.: ბიძინა ჩხეიძე, 1982, კომედია, 28წთ. (რუს. ენა) DVD u 279.

არაჩვეულებრივი რეისი, რეჟ.: ბიძინა ჩხეიძე, 1982, მოკლემეტრაჟიანი, 38წთ.
DVD u 354.

გენო ჩირაძე
ორმო, რეჟ.: გენო ჩირაძე DVD. u.108.

პავლე ჩარკვიანი
უცხო ფრინველი / Первое признание, რეჟ.: პავლე ჩარკვიანი, 1975, მოკლემეტრ.
ფილმი, დრამა, 22წთ. საქართველო DVD u 281. DVD u 352. (რუს. ენა) DVD u 508.
(ქართ. ენა)

როცა დედები შინ არ არიან, რეჟ.: პავლე ჩარკვიანი, 1977, მოკლემეტრაჟიანი, 34წთ.
საქართველო DVD u 350.

კარიერი, რეჟ.: პავლე ჩარკვიანი, ლირიული დრამა, 1979, 78წთ. DVD u 402.

ზოგი ჭირი მარგებელია, რეჟ.: პავლე ჩარკვიანი, კომედია, 1984, 83წთ. DVD u 403.
DVD u 411.

ჩემი ძვირფასი სანატრელი ბაბუ, რეჟ.: პავლე ჩარკვიანი, კომედია, 1998, 110წთ. DVD u
404.

ივანიკა და სიმონიკა, რეჟ.: პავლე ჩარკვიანი, 1975, 50წთ., (რუს. ენა) DVD u 508.

ირაკლი ჩხიკვაძე
გული პლიუსი, რეჟ.: ირაკლი ჩხიკვაძე, 2011, 65წთ. DVD u 283.

დავით ჩუბინიშვილი
ჩემი ბიძა პეტრე ოცხელი, რეჟ.: დავით ჩუბინიშვილი, დოკ. ფილმი, 2002.
DVD u 394.

ბაქარ ჩერქეზიშვილი



აპოლო ჯავახეთი, ფილმი, რეჟ.: ბაქარ ჩერქეზიშვილი, ხელმძ.: ალ. ვახტანგოვი,
ტელერეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 522.

ც
დიტო ცინცაძე
ზღვარზე, რეჟ. დიტო ცინცაძე, 1963. კას. u.46; DVD u 213.

Lost Killers, რეჟ. დიტო ცინცაძე. 96წთ. გერმანია DVD. u.40; DVD. u.53.

სონატა #7, რეჟ. დიტო ცინცაძე DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

კვაზიმოდო, რეჟ ლევან ერისთავი, დიტო ცინცაძე; DVD u.56; DVD u.56ა;
DVD u.56ბ.

რევერსი, რეჟ.: დიტო ცინცაძე DVD u 210. DVD u 280.

სტუმრები, რეჟ.: დიტო ცინცაძე, 1991. კას. u.46; DVD u 244.

დაბრუნება, რეჟ.: დიტო ცინცაძე, 1990, დრამა, 27წთ. საქართველო DVD u 350.

ოჯახი, რეჟ.: დიტო ცინცაძე, ტელე-ფილმი, 2016 DVD u 508.

მედიატორი, რეჟ.: დიტო ცინცაძე, მხ. ფილმი, 2008, დეტექტივი, დრამა 92წთ.
DVD u 530.

ალეკო ცაბაძე
ლაქა, რეჟ.: ალეკო ცაბაძე DVD. u.85. DVD u 197.

რუსული სამკუთხედი, რეჟ.: ალექსანდრე (ალეკო) ცაბაძე, 2007, დეტექტივი, 123წთ.
(რუს. ენა), საქართველო DVD u 350.

ღამის ცეკვა, რეჟ.: ალეკო ცაბაძე (რუს. ენა) DVD u 418.

გენო ცაავა
მეოთხე თვის პირველი დღე, რეჟ.: გენო ცაავა, 2003, მოკლემეტრ. ფილმი, 15წთ. DVD
u 279.

ზვიად ციკოლია
მეფე, რეჟ.: ზვიად ციკოლია; ოპერატორი: თენგიზ კასრაძე, ხელმძ.: ლომერ
ახვლედიანი, კინო-ტელე ოპერატორი (სამაგისტრო ნაშრომი), 2016. DVD u 456.

ძ

წ



ალექსანდრე წუწუნავა
ხანუმა, რეჟ.: ალექსანდრე წუწუნავა, 1926, 91წთ. კას. 4; კას. 5; DVD u.72;
DVD u 307. DVD u 437. DVD u 438. DVD u 449.

ქრისტინე, ე. ნინოშვილის ნაწ. მიხ.; რეჟ: ალექსანდრე წუწუნავა, 1916-18. 70წთ.
(აღდგენილი, გახმოვანებული) DVD u 232. DVD u 109. DVD u 272. DVD u 346.
DVD u 423. DVD u 424. DVD u 451.

ორი მონადირე, რეჟ.: ალექსანდრე წუწუნავა, 1927, 76წთ. DVD u 364.

ლელა წიფურია

უვერტიურა, თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი, რეჟ. ლელა წიფურია DVD u.10;.

ბაადურ წულაძე

ფეოლა, რეჟ. ბაადურ წულაძე; 31წთ. DVD u.60.

ვალსი მთაწმინდაზე (ალმანახიდან “სიყვარულო ძალსა შენსა”), რეჟ.: ბაადურ
წულაძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე, 1975, მოკლემეტრაჟიანი, 19წთ. საქართველო DVD
u 350.

შესვენება, რეჟ.: ბაადურ წულაძე, 1978, მოკლემეტრაჟიანი, 20წთ. საქართველო DVD u
350.

წარმატება (იღბალი), რეჟ.: ბაადურ წულაძე, სცენარი: რეზო გაბრიაძე, 1980,
მოკლემეტრაჟიანი, 19წთ. საქართველო DVD u 350.

გენო წულაია
ჩიორა, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1984, 85წთ. DVD u 282.

წარსული ზაფხული, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1959, კომედია 68წთ.
DVD u 282.

ყოჩაღ, პაპებო! / А ну-ка, дедушки!, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1981, კომედია,
96წთ. (რუს. ენა) DVD u 305.

ქორწინება იმერულად, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1979, კომედია, 145წთ. (რუს.
ენა) DVD u 305.

პეპელა, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, სცენარი: რეზო გაბრიაძე,
მოკლემეტრაჟიანი, 1977, 11წთ. DVD u 305. DVD u 353.

მეტიჩარა, რეჟ.: ნელი ნენოვა, გენო წულაია, 1988, დრამა, 84წთ. (რუს. ენა)
DVD u 306.



ჭ
მიხეილ ჭიაურელი
არსენა, რეჟ. მიხეილ ჭიაურელი კას. u.32

გიორგი სააკაძე, რეჟ.: მიხეილ ჭიაურელი, 1943, 170წთ. კას. u.28; DVD u 225.
(რუს. ენა) DVD u 295.

ოთარაანთ ქვრივი, რეჟ.: მიხეილ ჭიაურელი, 1957, 78წთ. კას. u.8.
(რუს. ენა) DVD u 295.

რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ, რეჟ. მიხეილ ჭიაურელი, 1965. 1.17წთ. DVD u. 60

ხაბარდა, რეჟ.: მიხეილ ჭიაურელი DVD u 196. DVD u 297.

საბა, რეჟ.: მიხეილ ჭიაურელი, 1929, 76წთ. (მუნჯი კინო) DVD u 205.
DVD u 267. DVD u 296. DVD u 316. DVD u 439. DVD u 440. DVD u 448.

ბერლინის დაცემა, რეჟ.: მიხეილ ჭიაურელი. DVD u 220. DVD u 392.

დიდი განთიადი, რეჟ.: მიხეილ ჭიაურელი (რუს.ენა; იტ. სუბტიტ.) DVD u 109.

ფიცი, რეჟ.: მიხეილ ჭიაურელი, 1946, 116წთ. DVD u 275.

დაუვიწყარი 1919 წელი / Незабываемый 1919 год, რეჟ.: მიხეილ ჭიაურელი, 1951,
ისტორიული, 149წთ. რუსეთი DVD u 350.

ლევან ჭყონია
ბო-ბო, რეჟ.: ლევან ჭყონია, 1985, ანიმაცია DVD u.83

ბატი ტასიკო, რეჟ.: ლევან ჭყონია, 1984, ანიმაცია DVD u.83.

ანდრო ჭიაურელი
სტერეო ტესტი,  რეჟ. ანდრო ჭიაურელი; DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

მიხეილ (უმც.) ჭიაურელი
რულონი, რეჟ.: მიხეილ (უმც.) ჭიაურელი, 1975, მოკლემეტრ. ფილმი, 10წთ.
DVD u 280; DVD u 283.

ჭიდაობას რა უნდა?, რეჟ.: მიხეილ (უმც.) ჭიაურელი, 1986, რეტრო/დრამა, 84წთ. DVD
u 282.

მე, პელეს ნათლია / Я крёстный Пеле!, რეჟ.: მიხეილ (უმც.) ჭიაურელი, კომედია, 1991,
78წთ. (რუს. ენა) საქართველო DVD u 360.

ამირან ჭიხინაშვილი



კაცუნა, ანიმაცია, რეჟ.: ამირან ჭიხინაშვილი, მხ. გ. ჭიხინაშვილი, ოპერ.: გ. კასრაძე.
4წთ. DVD u 55.

თინა ჭაბუკიანი
ცარიელი სახლი / The House is Empty, რეჟ.: თინა ჭაბუკიანი, დოკ. ფილმი.
DVD u 273.

ხილული სასწაულები / Visible Miracles, 2011, რეჟ.: თინა ჭაბუკიანი, დოკ. ფილმი.
DVD u 274.

რევაზ ჭარხალაშვილი
მეზობლები, რეჟ.: რევაზ ჭარხალაშვილი, 1971, 29წთ. DVD u 279.

კიბე (ალმანახიდან “სიყვარულო ძალსა შენსა”), რეჟ.: რევაზ ჭარხალაშვილი, სცენარი:
რეზო გაბრიაძე, 1975, მოკლემეტრაჟიანი, 28წთ. საქართველო DVD u 350.

სამი სასიძო, რეჟ.: რევაზ ჭარხალაშვილი, სცენარი: რეზო გაბრიაძე, 1977,
მოკლემეტრაჟიანი, 17წთ. საქართველო DVD u 350.

გიული ჭოხონელიძე
წინაპართა მიწა, რეჟ.: გიგა ლორთქიფანიძე, გიული ჭოხონელიძე, 1979, 84წთ. DVD u
282.

ბაგრატიონი, რეჟ.: გუგული მგელაძე, გიული ჭოხონელიძე, ისტორიულ-
ბიოგრაფიული, 1985, 161წთ. (რუს. ენა) DVD u 304.

გაზაფხულის საღამო, რეჟ.: გიული ჭოხონელიძე, 1972, მოკლემეტრაჟიანი, 20წთ.
საქართველო DVD u 349. DVD u 353.

მეცამეტე გოჭი / Ретивый поросенок, რეჟ.: რეზო ჭარხალაშვილი, 1979, კომედია,
47წთ. DVD u 353.

მე და ჩემი მეზობლები, რეჟ.: რეზო ჭარხალაშვილი, 1973, კომედია, 64წთ.
DVD u 353.

ხ
ქართლოს ხოტივარი

ლაზარეს თავგადასავალი, რეჟ. ქართლოს ხოტივარი, რამაზ (ბუბა) ხოტივარი, 1972.
DVD. u.42; DVD. u.73;

სერენადა, რეჟ. ქართლოს ხოტივარი, 1968, 25წთ. კას. u.40; კას. u.50; DVD u.41; DVD
u.62.

ლევან ხოტივარი



განაჩენი, რეჟ.: ლევან ხოტივარი, 1959, კინომოთხრობა, 86წთ. DVD u 277.

უდიპლომო სასიძო, რეჟ.: ლევან ხოტივარი, 1961, კომედია, 89წთ. საქართველო DVD
u 355.

მხიარული რომანი, რეჟ.: ლევან ხოტივარი, კომედია, 1972, 70წთ. (რუს. ენა).
საქართველო DVD u 357.

მე ვიტყვი სიმართლეს, რეჟ.: ლევან ხოტივარი, მხ. ფილმი, 1957, 80წთ. საქართველო
DVD u 489.

რამაზ (ბუბა) ხოტივარი
ლაზარეს თავგადასავალი, რეჟ. ქართლოს ხოტივარი, რამაზ (ბუბა) ხოტივარი, 1972.
DVD. u.42; DVD. u.73;

არკადი ხინთიბიძე
წუნა და წრუწუნა, რეჟ.: არკადი ხინთიბიძე, 1955, ანიმაცია DVD. u.82

ჩხიკვთა ქორწილი, რეჟ.: არკადი ხინთიბიძე, 1957, ანიმაცია DVD. u.83

ნუცა ხუციშვილი-ღოღობერიძე
ბუბა, რეჟ.: ნუცა ხუციშვილი-ღოღობერიძე, დოკუმენტ. ფილმი. ოპერატორი: სერგეი
ზაბოზლაევი; მხატვარი: დავით კაკაბაძე, 1930, 39წთ. DVD u 270.
DVD u 343. DVD u 454.

გენო ხოჯავა

დილის ნისლივით, რეჟ.: გენო ხოჯავა, მხ. ფილმი, 1976, 65წთ. საქართველო
DVD u 278. DVD u 499.

კოლხური ბალადა, რეჟ.: გენო ხოჯავა, სატ. მხ. ფილმი, 1975, 64წთ. საქართველო DVD
u 500. DVD u 355.

დარია ხოჯავა
წყარო / Родник, რეჟ.: დარია ხოჯავა, 1985, 134წთ, (რუს. ენა) საქართველო
DVD u 359.

მარინე ხონელიძე
პატარა მეგობრები, რეჟ.: მარინე ხონელიძე, 1977, მოკლემეტრ. ფილმი, 10წთ.
DVD u 280.

ხათუნა ხუნდაძე



შეხვედრა მაცივართან, რეჟ.: ხათუნა ხუნდაძე, ხელმძ.: მ. კოკოჩაშვილი, დ. გუჯაბიძე,
(სამაგისტრო ნაშრომი), 2015. DVD u 398.

სერიოზული კაცი, რეჟ.: ხათუნა ხუნდაძე, ხელმძ.: მ. კოკოჩაშვილი, დ. გუჯაბიძე,
(სამაგისტრო ნაშრომი), 2015. DVD u 398.

კახი ხუციშვილი
დაკარგული ქართველი ქალი, ფილმი,  რეჟ.: კახი ხუციშვილი, ხელმძ.: თ. ჭაბუკიანი,
ტელერეჟისურა, სამაგისტრო პროგრამა, 2017 DVD u 524.

ჯ
დათო ჯანელიძე
დედა ენა, ი. გოგებაშვილის მიხედვით. (ქართული ანბანი ყველა სარწმუნოების
ქართველთათვის), ვიდეოფილმი, იდეა: რ. ხატისკაცი; რეჟ.: დათო ჯანელიძე
DVD. u.43.

თბილისი, მოძრავი სურათები, ნაწ. 1 - დაკარგული ქალაქი; ნაწ. 2 - გასეირნება
მეიდანისკენ. ფოტო : დათო ჯანელიძე, მუსიკა : გ. ცინცაძე, დიზაინი: ა. კურანოვი
DVD. u.52.

ჯაყოს ხიზნები, რეჟ. დათო ჯანელიძე. DVD u.66

მეიდანი, სამყაროს ჭიპი, სცენარი: დათო ჯანელიძე, პიტერიან სმიტი, რეჟ.: დათო
ჯანელიძე, დოკ. ფილმი. 50წთ. DVD.u. 87

1+1, რეჟ. დათო ჯენელიძე, 1979. DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

განთავისუფლებული წყალი,  რეჟ. დათო ჯანელიძე. DVD u.56; DVD u.56ა;
DVD u.56ბ.

სამცენარე, რეჟ. დათო ჯანელიძე, 1980; DVD u.56; DVD u.56ა; DVD u.56ბ.

ვანო მელიაშვილი, რეჟ: დათო ჯანელიძე DVD u 184.

დედუნა, რეჟ: დათო ჯანელიძე DVD u 185.

ციხე – სიმაგრე, რეჟ: დავით ჯანელიძე DVD u 186

მდგმურები, რეჟ.: დათო ჯანელიძე, 1989, კომედია/დრამა, 80წთ. DVD u 279.
DVD u 187

ნანა ჯანელიძე
იავნანა, რეჟ. ნანა ჯანელიძე 75წთ. DVD. u.44;



დიდი ბიჭი და პატარა ბიჭი, რეჟ. ნანა ჯანელიძე; DVD u.56; DVD u.56ა;
DVD u.56ბ.

გალობის რაინდები, რეჟ: ნანა ჯანელიძე DVD. u.188;

ნანა ჯორჯაძე

27 მოპარული კოცნა, რეჟ. ნანა ჯორჯაძე DVD. u. (საზ. ფილმებში.)77; DVD. u.81;

მეტეოიდიოტი, რეჟ.: ნანა ჯორჯაძე, 2008, 96წთ, ტრაგიკომედია, DVD u 275.

შეყვარებული კულინარის 1001 რეცეპტი, რეჟ.: ნანა ჯორჯაძე, 1996, 105წთ, კომედია
DVD u 275.

რობინზონიადა ანუ ჩემი ინგლისელი პაპა, რეჟ.: ნანა ჯორჯაძე, 1986, 76წთ, კომედია
DVD u 275.

მოსკოვო, მიყვარხარ! / Москва, я люблю тебя!, 18 რეჟისორის 18 ნოველა, 2010,
კომედია, მელოდრამა, რეჟ.: Высотка – რეჟ.: ნანა ჯორჯაძე (Нана Джорджадзе),
სცენარი: ირაკლი კვირიკაძე (Ираклий Квирикадзе); Никитские ворота - რეჟ.: ირაკლი
კვირიკაძე (Ираклий Квирикадзе); Mosca ti amo! - Александр Касаткин; Job — Работа -
Артём Михалков; ОН И ОНА - Андрей Разенков; БАРАДА (неприятная ситуация) -
Элина Суни; Улыбка летней ночи - Екатерина Калинина; Настоящая жизнь - Иван
Охлобыстин; Письмо бабушке Уйне - Георгий Натансон; Валерик - Георгий
Параджанов; В центре ГУМа у фонтана - Екатерина Двигубская; Этюд в светлых тонах
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