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REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE
Anul 2015 pentru filiala "M. Lomonosov" a devenit unul de activitate eficace, în conformitate cu "Strategiile
Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu" pentru anii 2008-2017" şi cu "Priorităţile Anului" : Anul promovării
valorilor europene, Catalogul electronic, Anul Literaturii ruse, Anul Sănătăţii.
Conformîndu-se la prioritatea anului – necesitatea introducerii coeficienţilor documentari a fondului filialei în
catalogul electronic, biblioteca a lucrat la procesele catalogării şi barcodării tuturor secţiilor. De asemenea, s-a
realizat descrierea conţinutului culegerilor de note.
Vezi: comp. Priorităţile Anului şi Automatizare şi informatizare.
În 2015 fondul documentar al filialei s-a mărit cu 2626 coeficienţi de literatură artistică şi pe domenii, datorită
noilor intrări şi darurilor de la organizaţii sociale şi cititorii bibliotecii. Seturile cărţilor au fost dăruite de
Societatea Biblică, autorii ruşi în cadrul Festivalului poetic "Accentele" şi Proiectului editorial rus "Kvadrivium"
(Sanct-Petersburg). Seturi de valoare au fost primiteşi de la cititorii bibliotecii: printre ele mai mult de 700 de
exemplare a ediţiilor de arte, precum şi ediţii de anticariat de valoare. Vezi comp.: Completarea colecţiilor.
Cărţile aparte au fost dăruite de autori, editate de ei însuşi, printre acestea cărţile autorilor cu renume –
Constantin Kedrov, Constantin Şişcan, Nicolai Savostin etc. Vezi comp.: Cărţi cu autografe.
Cel mai mult timp lucrătorii şi l-au consacrat pentru revizualizarea şi prelucrarea colecţiilor de cărţi dăruite de
cititori, primite de bibliotecă cu scopul înlocuirii ediţiilor vechi şi completarea fondului cu exemplare nonexistente; precum şi mult timp (o lună şi jumătate) l-a luat calcularea a douăzeci şi opt cărţi de inventar a filialei
cu scopul precizării cantităţii unităţilor păstrării în bibliotecă şi preţul lor comun înaintea introducerii lor în
catalogul electronic, ca rezultat s-a evidenţiat necesitatea realizării în 2016 a verificării fondului.
Necătînd la necesitatea lucrului cu introducerea cărţilor în catalogul electronic, ceea ce a fost indicat în plan ca
o prioritate şi luând în vedere micşorarea anul acesta a cantităţii mari de manifestări culturale, biblioteca nu
putea să refuze să desfăşoare în mod tradiţional a unui număr mare de manifestări culturale – 685, deoarece
nu puteau fi închise cluburi şi lectorii care activează mult timp, şi lucrătorii bibliotecii lucrau dublu şi erau
supraîncărcaţi.
Prioritatea anului Promovarea Dezvoltării şi valorilor europene, biblioteca a desfăşurat un şir de manifestări în
Săptîmâna Valorilor europene, precum şi a participat activ la mesele rotunde, organizate de filiala "I.Mangher"
şi "Hristo Botev", consacrate Anului promovării valorilor europene. Vezi comp. : Priorităţile Anului
Biblioteca a participat la manifestări, organizate de Biblioteca Municipală: la Ziua de naştere a lui M. Eminescu,
în cadrul proiectului "Îl lecturăm pe Eminescu" lucrătorii şi cititorii bibliotecii – N. Muhina, A. Leviţkii, D. Jalbă au
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pregătit un program poetic al operelor în limbile rusă şi română; realizarea acţiunii iniţiate de Margareta Timofti
"Fă un cadou - cartea"; concursul pentru cea mai bună fotografie a cititorilor filialei, Săptămâna creativităţii, în
cadrul căruia au fost decorată vitrina bibliotecii.
În 2015 pentru prima dată în bibliotecă au avut loc manifestări Festivalului poetic internaţional "Accentele" cu
participarea oaspeţilor din Rusia şi Armenia. Sub patronajul Ambasadei Rusiei în bibliotecă s-a desfăşurat
Săptămâna cinema Steaua, consacrată aniversării a 70 de ani de la victoria asupra fascizmului cu participarea
regizorului moldovean cunoscut Nicolae Ghibu. Pentru prima dată în bibliotecă a început să se studieze limba
franceză cu ajutorul unui voluntar Gael Maiano de la Organizaţia "Advit" din Franţa.
Şi-au continuat activitatea cluburile şi reuniunile biblioteci: CLIC, Elegia, Fantezie, clubul creştin Discuţii
duminicale şi lectoriile: Puşkenian, Psihologico-astrologic, Roerich, Etică vie. Pentru cei ce studiază deja nu în
primul an în bibliotecă metodele dezvoltării fizice şi spirituale a fost organizată grupa în clubul "Elbrus".
Tradiţional programele desfăşurate au fost Trolleybook, Decada Chişinăului, Săptămâna uşilor deschise,
Maraton Puşkinian, participarea la Săptămâna scrisului şi culturii slavone, Zilele spiritualităţii şi literaturii ruse,
organizate în colaborare cu organizaţii sociale, ce au deschis în faţa cititorilor fondurile filialei care le-au dat
posibilitatea să cunoască numeroasele servicii educaţionale. Vezi. : Programele culturale şi manifestări şi
comp.: Colaborare.
Colaboratorii biliotecii au continuat să-şi mărească calificarea profesională, frecventând lecţiile, ce se
desfăşurau în Centrul de excelenţă profesională. În acest an două colaboratoare – M. Şcelcikova şi S.
Malişacova au participat la treningul corectitudinii jurnalistice "Распространение медиаграмотности через
библиотеки", organizat de Media and Media Literasy in Moldova "AREX Moldova". Biblioteca a participat la
activitatea Conferinţei internaţionale la Minsk şi a prezentat comunicarea la tema "Filiala M. Lomonosov teritoria culturii şi literaturii ruse". Vezi: comp. Personalul. Ridicarea nivelului profesional.
Biblioteca a participat la Zilele FedEx, prezentând două proiecte ale S. Malişacova "Distrugerea stereotipurilor
despre bibliotecar" (calendar Bibliolady), ce a luat locul doi, şi Bibliofotoliu, ce a luat locul trei.
O cantitate impunătoare de lucru a fost realizată în sfera cercetărilor bibliografice: pregătit şi editat indicele
bibliografic Letopiseţul vieţii muzicale a Moldovei Serghei Pojar; considerabil completată cu descrieri şi practic
finisată selecţia pentru bibliografia Poeta Ala Korkina, paralel s-a realizat căutarea pentru două bibliografii
presupuse a fi următoare, dedicate poeţilor Nicolai Savostin şi Chiril Covaldji. Pe lângă aceasta, concomitent
cu moderatorul Clubului republican al floriştilor Diana Lilia Marjina a fost continuat lucrul asupra bucletului
Florilor vocea vie: poezia V. Costişar cu metodele floristicii. Vezi: comp. Activitate de cercetare şi bibliografică.
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În cadrul programului de propagare a surselor electronice au avut loc lecţiile de securitate electronică, precum
şi studiile sistematice la cunoaşterea calculatorului pentru cititorii bibliotecii de vârstă a treia. Pe parcursul
anului zece grupuri au absolvit aceste cursuri.
Pentru propagarea fondurilor şi posibilităţilor informaţionale ale bibliotecii am continuat să folosim tehnologiile
"Bibliotecile

2.0",

YouTube,

Facebook,

Flickr,

completând

compartimentele

site-ului

www.lomonosovka.hasdeu.md şi celor trei bloguri, introducând în mod sistematic şi operativ materialele scrise
de colaboratorii Filialei. Vezi: comp. Serviciile electronice.
Activitatea Filialei, manifestările organizate şi evenimentele au fost reflectate în emisiunile Companiei
Moldteleradio. Vezi: comp. Biblioteca la radio şi TV.
În presă republicană de asemenea a fost reflectată activitatea Filialei – 42 de surse au apărut pe parcursul
anului în ziare şi reviste. Vezi: comp. Biblioteca în presă.
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Priorităţile anului
ANUL PROMOVĂRII VALORILOR EUROPENE
În conformitate cu planul acțiunilor din cadrul priorităților anului, Filiala a realizat un șir de diferite manifestări:
lecții, ore de lectură, discuții, lecții gratuite de limbă engleză și franceză, medalione literar-muzicale. În cadrul
întâlnirilor la Salonul literar-muzical și ale medalionelor muzicale, cu participarea elevilor școlilor muzicale
"Alexei Stârcea", "Ștefan Neaga", "Eugen Doga" a fost interpretată muzica compozitorilor europene: Massne,
Bellini, Verdi, Mozart, Beethoven, Copin, Bach.Pentru elevii Liceului "Rambam" au fost organizate lecții
dedicate creației compozitorilor și pictorilor europeni.
În 2015 au fost deschise cursuri de studiere gratuită a limbii engleze, de diferite niveluri, pentru tineret, dar a
avut loc și continuarea lecțiilor de limba engleză pentru cititorii de vârsta a treia. În cadrul ședințelor Clubului
bibliofililor "Universul" au avut loc lecții dedicate creației poetului englez Robert Burns, scriitorului francez
Onore de Balzac, Ana Austriiskaia. În licee au fost organizate orele de lectură și discuții dedicate creației
sriitorilor englezi Oscar Wilde and William Teckerey, scriitorilor francezi Alexandr Dumas și Andre Moroua.
În luna mai au avut loc următoarele manifestări în cadrul "Săptămânii culturii europene – 2015", cu participarea
elevilor din licee "Alexei Stârcea" și "Rambam": lecții "Capodopere literaturii vest-europene" și "Oda fericirii" de
L. van Beethoven și F. Schiller", medalionul literar-muzical "Clasica artei muzicale europene".
În luna noiembrie au fost organizate Zile de informare cu tematica europeană:
Pentru cei care studiază limba engleză (dicționare, manuale și cărți pentru lectură)
Facem cunoștință cu istoria Europei (literatura de referință).
Au fost organizate expoziții virtuale pe blogurile bibliotecii: "Герои греческой Эллады", "Карл Юнг – 140 лет",
"Р. Л. Стивенсон – 165 лет".
Informații plasate pe bloguri: "Карел Чапек – 125 лет", "Режиссер – это Колумб на корабле": к 95-летию
Федерико Феллини, "Фредерик Шопен", "Удивительное искусство Фризмайт".
Biblioteca a participat la următoare mese rotunde:
în cadrul proiectului "Созвездие этносов", organizat de biblioteca "I. Manger" la tema: "Национальные
меньшинства Молдовы в контексте Евроинтеграции: культурный аспект", am participat cu comunicarea
"Роль библиотеки в приобщении к европейским культурным

ценностям

и деятельность в этом

контексте филиала русской литературы и культуры им. М. В. Ломоносова"; în cadrul proiectului
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"Созвездие этносов", organizat de biblioteca "H. Botev" la tema: "Европа под мирным небом", la 6 mai, сu
comunicarea "Ломоносовка - территория межкультурной коммуникации".
Total: manifestări – 77, au asistat – 1318

CATALOGUL ELECTRONIC – prioritatea anului
În cadrul lucrului cu catalogul electronic în 2015 au fost barcodate și introduse în catalog 13 664 ex. de cărți
din fondul total de 118 562 ex., ceea ce constă 11%. Procentul scăzut se explică prin împrejurările seriose,
după părerea noastră, care au frânat și au încetinit procesul introducerii în CE:
1. Partea majoră a fondului documentar al bibliotecii n-a fost introdusă în CE. Fondul notelor din Secția Arte,
care trebuia, anul acesta, prelucrat în întregime pentru arte ce la celelate etape de lucru în modul de deservire
electronică, aproape deloc n-a fost introdus în catalogul electronic și a apărut această necesitate de
catalogizare, ceea ce lua mult timp a bibliotecarei din această secție, mai ales având în vedere și stagiul ei
foarte mic de activitate ca bibliotecar (mai puțin de un an – la 1 ianuarie 2015), deci, lipsa de experiență a fost
ceea ce încetinea esențial lucrul.
În Secția literatură artistică nu a fost introdus volumul de 60% de cărți, cauza fiind faptul că mult timp s-a cerut
pentru căutarea în catalog a unor cărți care încă n-au fost introduse și care se întorceau înapoi pe raft. Aceeași
situație a fost și în Secția Literatură pe domenii. În Secția Referințe de asemenea a rămas 60% de literatură
nebarcodată din cauză că aici sunt un șir de ediții în mai multe volume, de catalogarea cărora încă nu s-a
ocupat în sistemul CE.
2. Din cauza că colaboratorii bibliotecii n-au fost autorizați de a îndeplini procesul catalogizării, au fost nevoiți
să aștepte pe catalogizator care lucrează și în alte filiale.
3. Procesul catalogizării s-a agravat și prin necesitatea descrierii complete a culegerilor de note, cu specificul
lor, care cer un anumit grad de cunoaștere din domeniul educației muzicale, precum și necesitatea precizării
informației insuficiente în internet, ceea ce iarăși încetinează procesul introducerii în CE.
4. O problemă esențială ce frânează introducearea unei cantități mari de documente a fost tehnicaveche care
lucrează foarte încet, precum și întreruperi în internet.
5. Vara, pe parcursul a câteva săptămâni, biblioteca n-a avut curent electric, deoarece Compania Union
Fenosaa schimbat contoareîn casa care ne găzduiește,deci, lucrul cu calculatoare a fost imposibil.
6. Procesul barcodării se încetineşte din cauza necesității schimbărilor semnelor de autor la cărțile deja cifrate
în limba rusă.
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7. Încă o cauză care încetinează lucrul a devenit necesitatea înlocuirii, înainte de barcodare, cărților în stare
antisanitară cu cele noi, identice, din seturi dăruite de cititori – ele cerând prelucrare, plasarea etichetelor,
buzunărașelor, ceea ce iarăși lua timpul.
8. Lipsa de câteva luni, din cauze justificate, a colaboratorilor care au participat la procese de barcodare și
redactare: L. Bodrug deja în martie a luat concediul pe cont propriu pentru o lună, apoi a prelungit pentru încă
o lună, iar apoi s-a eliberat; N. Muhina, V. Fedorenco și A. Celâșev au avut câte două concedii, folosind și
concediul pentru anul precedent. Iu. Artemieva, care lucrează pe jumătate de salariu (4 ore) de asemenea a
luat concediu pe cont propriu pentru trei luni. Lipsa pe parcursul a patru luni, din cauza bolii, a șefei Secției
Literatura pentru copii Z. Scobioală de asemenea a avut drept urmare necesitatea deservirii cititorilor acestei
secții de către bibliotecara N. Muhina, distragând-o pentru două ore de la catalogare. S. Malșakova a fost
nevoită, pe parcursul unei luni și jumătate, să calculeze cantitatea documentelor și suma totală din 26 de cărți
de inventariere. V. Fedorenco și M. Șcelcicova pe parcursul a patru luni au lucrat la Biblioteca Națională,
adunând materiale la biobibliografia ”Poeta Ala Korkina”
9. Necesitate arealizării manifestărilor culturale, în legătură cu activitatea cluburilor și lectoriilor de pe lângă
filiala, precum și încolaborare cu multiple organizații sociale.
10. Necesitatea deservirii zilnice a cititorilor, ceea ce a exclus posibilitatea realizării concomitent cu aceasta a
procesului de barcodare a cărţilor.
Așadar, am avut puține posibilități pentru introducere în CE a cantității necesare de documente. În această
situație noi considerăm că colaboratorii bibliotecii au întreprins destuleeforturi pentru a introduce 11 % de cărți.
Luând în considerație importanța și necesitatea introducerii urgente în CE, biblioteca presupune, în 2016, să
realizeze indicii planificate la barcodare și la descriere a culegerilor.
Și totuși biblioteca a lucrat în acest domeniu prioritar: pe parcursul anului au avut loc consultațiile cititorilor (în
masă și individuale) referitor la lucrul cu catalogul electronic, vezi: Ziua bibloigrafiei.
În 2015, la cursurile de calculator de pe lângă bibliotecă a fost tema studierii catalogului electronic.

ANUL SĂNĂTĂŢII
În cadrul priorității anului "Sănătate" au avut loc diferite manifestări: lecții, discuții, mese rotunde în cadrul
activității lectoriilor "Rerih", "Etica vie", "Planeta curată", a clubului "Elbrus", în cadrul webinariilor, organizate
împreună cu site-ul "Хорошее окружение", precum și în cadrul unui șir de discuții speciale a părintelui Vitalie
Șincari. Temele abordate: "Психология и биоэнергетика", "Психологические нормы", "Здоровье и
психоэнергетика", "Семь уровней строения человека", "Психическое здоровье: помоги себе сам",
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"Заболевания физического тела. Желания человека", "Здоровье. Новые аспекты", "Здоровье и карма:
из книги «Высокий путь", "Учение Шамбалы : здоровье духовное и физическое", "Вопрос о пагубном
влиянии телевизора, компьютера и других устройств виртуальной реальности на детей и взрослых",
"Зависимости у детей: компьютерная, наркотическая".
În total: Discuții– 5(30), lecții – 8(90), mese rotunde – 1(35)

ANUL LITERATURII RUSE
Luând în considerație că anul 2015 a fost anunțat, în Federația Rusă, Anul Literaturii, Biblioteca "Lomonosov"
a preluat această prioritate și pentru activitățile sale, realizând în cadrul Anului Literaturii mai multe manifestări,
precum serate literar-muzicale, mese rotunde, prezentări și premiere cărților, ore de lectură, discuții dedicate
vieții și activității următorilor scriitori și poeți: М. Lomonosov, G. Derjavin, А. Pușkin, А. Griboedov, I. Кrylov, P.
Еrșov, А. Herțen, А. Blok, К. Simonov, E. Аsаdov, S. Еsеnin, М. Țvetaeva, М. Gorki, V. Rasputin, N.
Кrandievskaia-Тоlstaia, B. Jitkov, А. Platonov, F. Кrivin, К. Ciukovski,

E. Uspenski, D. Dragunski. De

asemenea au avut loc și manifestările dedicate scriitorilor ruși din RM, printre care: Nicolai Savostin, Коnstantin
Șișcan,

Valeri

Șvarț,

Valentina

Costișar,

Alexandra

Iunco,

Novela

Kiseleva,

Igor

Dominici.Dreptevenimenteliterareaudevenit: întâlnirea, înincint abibliotecii, cu poetul ValeriDudarev, redactorșefalrevistei "Iunosti" din Moscova, discuții la tema "Современная русская поэзия за пределами
метрополии", realizată în cadrul Festivalului internațional de poezie "Акценты", Festivalul cărții slavone și
Festivalul "Cartea anului", încadrul căruia au fost prezentate opere literare, editate în limba rusă în 2015, și
cărțile cercetătorilor AȘM, dedicate studierii literaturii ruse în RM.
Un șir de manifestări au fost organizate în colaborare cu Casa-muzeu "A. Pușkin", Centrul culturii ruse,
Asociația scriitorilor ruși din RM, Clubul orășenesc al bibliofililor "Universul", cu Licee de limbă rusă "V. Lupu",
"Rambam", "D. Cantemir" și grădinițele de copii, în cadrul activității cluburilor de pe lângă biblioteca: salonul
literar-muzical "Elegia", clubul întâlnirilor creative "Ceainicul galben". Cea mai mare cantitate a manifestărilor,
în cadrul priorităților anului, a avut loc în Lectorium Pușkinian și în Clubul bibliofililor.
Total: manifestări – 77, au asistat – 2728
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DEZVOLTAREA ŞI COMUNICAREA COLECŢIILOR
În anul 2015 biblioteca a primit 2626 documente noi pe suma - 115430,67 lei. Din ele: dăruite bibliotecii – 1240
exemplare, pe suma - 54443,55 lei. Achiziţionate - 1386, pe suma - 60987,12 lei. Jumătate au fost dăruite de
către cititori şi scriitori. În comporaţie cu anul precedent, 3688 de documente noi în sumă de 243420,83 lei. În
anul trecut au fost dăruite 2507.
Abonare – 51 de titluri. În anul trecut - 55. Cu 4 titluri mai puţin.
Tip de documente: cărţi – 2151; publicaţii periodice – 335; note – 33; AV – 0; documente electronice – 104;
altele– 3.
Domenii: 0 – 115; 1 – 45; 2 – 36; 3/36 – 141; 37 – 26; 39 – 8; 5 – 54; 6/69 – 48; 61 – 29; 63 – 26; 65 – 21;
7/793 – 367; 794/799 – 21; 80/81 - 60; 82/89 – 950; 82.09 – 47; 821.135.1 – 499; 821.135.1(09) – 33; 9 – 96;
91 – 4
Literatura artistică predomină – 1529 exemplare. Mai puţin a fost achiziţionată literatura de specialitate - 1097.
Un număr mai mic de cărţi – din secţiile 39, 61, 65, 91, 794/799.
Limbă: Predomină literatura în limba rusă – 1361 exemplare; română - 1188; engleză - 45; franceză – 20;
germană - 5; altele – 7. S-a mărit de două ori, în comparaţie cu anul precedent, cantitatea cărţilor achiziţionate
în limba română, precum şi în limbile engleză şi franceză.
În comparaţie cu anul trecut au fost primite cu 1062 documente mai puţin.
Cantitatea de documente achiziţionate în variantă electronică a crescut de la 20 până la 104 de exemplare.
Donaţii: În 2015 colecţia filialei s-a mărit cu 1240 de exemplare, datorită donaţiilor de la organizaţii sociale şi
utilizatori bibliotecii. Seturile de cărţi au fost donate de Societatea biblică, de autorii ruşi în cadrul Festivalului
poetic "Accente" şi Proiectului editorial rus "Kvadririum". De la utilizatorii bibliotecii am primit mai mult de 1000
de documente din domeniul artei, precum şi ediţii de anticariat de valoare.
Biblioteca în decurs de un an a primit în dar cărţi de la cititori, din propriile lor colecţii, care au contribuit la
înlocuirea cărţilor în stare de defect din fondul bibliotecii – 1000 ex. Pe lăngă aceasta, au fost aleşi cărţi în dar
bibliotecilor rurale.

10

Cărţi cu autografe: în 2015 biblioteca a primut în dar cărţi cu autografe – 30 de exemplare. Printre cărţile
dăruite de autorii din Rusia, Moldova și Belorusia, sunt multe cu autografele unor literaţi şi scriitori bine
cunoscuţi – poeții: Constantin Șișcan, Vasile Galaicu, Constantin Kedrin, Nicolai Savostin, Iurii Pavlov: Vezi
anexa № 3 Cărţi cu autografe.
Carţi valoroase, rare şi vechi: Datorită donaţiilor, în ultimii ani, Secţia Cartea rară a bibliotecii constă din 330
de ex. a ediţiilor de anticariat, 30 de ex. sunt introduse în catalog electronic.
Domenii neacoperite: în secţia "Literatură de specialitate" cititorii ar fi dorit să vadă noile publicaţii din
economie, filosofie, psihologie, istorie, religie. Secţia 6 Tehnică este formată din cărţi, publicate încă din anii
60-80 secololui trecut. Vezi anexa № 2. Cerinţe nesatisfăcute.

UTILIZAREA BIBLIOTECII:
Utilizatori, vizite:
Utilizatori

2015

2014

Noi

829

1276

Cititorii activi

8744

9233

Vizte

121544

111628

În comparaţie cu anul trecut în 2015 se observă dinamica creşterii, în echivalentul de cifre privind vizitarea
bibliotecii, însă cantitatea cititorilor activi se echivalează la normă. Cu acest scop în decurs de un an au fost
desfăşurate un număr mare de manifestări literar-muzicale, poetice, culturale şi de masă, de educaţie
generală. Din păcate sunt factori care influenţează negativ calitatea deservirii cititorilor în ceea ce priveşte
solicitările moderne. Bibliotecile moderne în mod activ sunt frecventate de utilizatori, numai în condiţiile unei
bune asigurări cu echipament tehnic. Coeficientul cititorilor noi - 829 confirmă interesul cititorilor pentru
bibliotecă, influenţarea lor să devină mai activi – este obiectivul nostru, care este destul de realizabil.
Vizitele directe pentru anul 2015 constituie 121544 pe când în anul 2014, 111628 mai mult cu 9916 vizite.
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După vârstă

2015

Sub 16 ani

1429

16-25 ani

1829

26-40 ani

1892

41-62 ani

1880

Peste 62 ani

1714

În structura utilizatorilor după vârstă a anului 2015 cota cea mai mare le revine utilizatorilor între 26-40 ani care
inregistrează 1892, 16-25 ani (1829) și peste 41-62 ani (1880).
După naţionalitate

2015

Români

3879

Ruşi

3355

Alte naţionalitate

1510

Componenţa etnică a utilizatorilor demonstrează aceeaşi parametri cifrici ai anilor precedenţi, românii frecventează cel
mai mult biblioteca.

După sex

2015

F

5614

M

3130

Publicul feminin al filialei nu face excepţie: el se constituie din eleve, studente, profesoare, educatoare, învăţătoare,
care ţin contact cu cartea şi în cadrul activităţii profesionale, educaţionale care determină atitudinea faţă de lectură şi
bibliotecă. Femeile sunt mai preocupate de educaţia copiilor, decât bărbaţii.
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Utilizarea resurselor infodocumentare:
Împrumut total:
2015

2014

226833

251456

Conform planului pe anul 2015 au fost planificate 225000 carţi la categoria Împrumut, biblioteca a îndeplinit în
totalmente planul şi chiar l-a supraîndeplinit. În comparaţie cu anul 2014 coeficintul este mai mic din motiv că
în numărul cărţilor împrumutate în 2014 au intrat şi resursele Internet.
Împrumut la domiciliu:
2015

2014

176683

213377

Împrumutul la domiciliu în comparaţie cu 2014 s-a micşorat, deoarece au fost planificate pentru 2015
următoarele procese: permutarea fondului pentru comoditatea cititorilor, pentru împrumutul a unui număr mai
mare de cărţi nu numai la domiciliu dar şi pe loc.
Împrumut în sala de lectură:
2015

2014

50150

38079

Potrivit celor expuse mai sus, aceea ce s-a planificat biblioteca a realizat, coeficientul cărţilor utilizate pe loc a
crescut considerabil.
Împrumutul pe domenii:
2015

2014

0

11811

35553

1

1862

1083

2

3314

4189

3/36

10650

7222

37

1972

2020

39

2803

2888
13

5

5237

4479

6/69

11204

4929

61

1587

2373

63

1447

1964

65

561

885

7/793

9241

18841

794/799

609

419

80/81

1624

1398

82/89

137175

107978

82.09

1435

3823

821.135.1

17671

10917

821.135.1.09

355

1507

9

2848

1613

91

3427

4389

În mod tradiţional cel mai solicitat domeniu rămâne a fi literatura artistică. În acest an, coeficientul utilizării
acestui domeniu s-a datorat faptului că biblioteca a primit în dar multe publicaţii din partea Ambasadei Rusiei.
În Secţia de arte coeficientul împrumutului în comparaţie cu 2014 este mai mic, în legătura cu faptul că a fost
început lucrul cu introducerea ediţiilor de note în catalogul electronic. Pe lângă aceasta s-a mai efectuat şi
evidenţa înscriilor în catalogul electronic, descrierea şi introducerea conţinuturilor publicaţiilor, oformarea
exemplarelor, realizarea şi încleierea barcodelor şi CZU, reparaţia cărţilor.
Împrumutul după limbă:
2015

2014

Rom

22562

19787

Rus

203704

198195

Eng

344

296

Ger

115

110

Fran

93

73

Alte limbi

15

9

În 2015 la fel ca şi în 2014 au fost împrumutate mai multe documente în limba rusă. Împrumutul documentelor
în limba română în comparaţie cu 2014 nu s-a schimbat simţitor.
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Împrumutul pe suport tipărit:
Cărţi

Periodice

Muzica tipariţă

AV

2015

188893

34854

345

1216

Colecţie electronică
pe site
1525

2014

146426

32329

3732

417

-

După tipul de publicaţii se observă următoarea situaţie: ca de obicei mai mult se împrumută cărţile - 188893,
apoi publicaţiile periodice - 34854. Împrumutul de carte publicaţiilor audiovizuale şi electronice în acest an s-a
mărit.
S-a majorat împrumutul cărţilor şi din cauza dezvoltării activităţii culturale şi educaţionale a bibliotecii – apariţia
cursurilor de limbi moderne, de studierea computerului, etc. Odată cu intensificarea activităţii Salonului
muzical-literar "Elegia", s-a majorat şi împrumutul literaturii muzicale.

Împrumutul copiilor:
Împrumut total:
2015

2014

76470

56053

În 2015 împrumutul s-a mărit considerabil deoarece s-a pus accentul pe lucrul cu copii. Datorită achiziţiilor noi
de colecţii bune de căţi pentru copii.
Împrumutul pe domenii:
2015

2014

0

3638

2311

1

143

15

2

685

1259

3/36

1162

1275

37

452

1222

39

976

86

5

1503

1243

6/69

1174

1130
15

61

76

-

63

1

-

65

15

-

7/793

36

109

794/799

122

31

80/81

49

145

82/89

57570

40743

82.09

555

61

821.135.1

7261

4641

821.135.1.09

9

451

9

429

186

91

614

1145

În anul 2015 au fost multe intrări noi foarte bune pentru copii şi tineri, pe domeniile: literatură rusă, română şi
străină, datorită cărora numărul documentelor împrumutate s-a mărit. Foarte populare printre cititorii tineri au
fost enciclopediile, dicţionarele, cărţile din domeniul tehnologiilor informaţionale, literatura din domeniul ştiinţilor
naturale, tehnice.
Împrumutul după limbă:
2015

2014

Rom

9319

5985

Rus

67044

50011

Eng

85

43

Ger

6

7

Fran

16

7

Alte limbi

-

-

În 2015 în comparaţie cu 2014 s-a mărit coeficientul împrumutului după limbă: rusă, română, engleză şi
franceză.
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Împrumutul pe suport tipărit:
Cărţi

Periodice

Muzica tipariţă

AV

2015

75251

1128

-

91

2014

51833

3877

15

15

După tipul de publicaţii se observă următoarea situaţie: ca de obicei mai mult se împrumută cărţile, apoi
publicaţiile periodice. Împrumutul de carte a publicaţiilor audiovizuale şi electronice în acest an s-a mărit.

Analiza lecturii:
La începutul anului 2015 a fost desfăşurată evaluarea colecţiei bibliotecii (secţia de referinţe, secţia arte, secţia
literaturii pe domenii, secţia de literatură artistică şi secţia literatura pentru copii). După rezultatul analizei
domeniile 1, 5, 6/69, 821.135.1, 9 sunt mai puţin solicitate şi s-a luat decizia să mărească interesul cititorilor
faţă de domeniile date. Pentru a realiza acest lucru, interesul cititorilor a fost stimulat prin expoziţii tradiţionale
şi virtuale, reviste bibliografice a noilor achiziţii şi nu numai. Conform rezultatelor statisticii împrumutului la
sfârşitul anului, s-a văzut mărirea interesului utilizatorilor faţă de acestea domenii: istorie, psihologie, critica
literară, învăţământ şi educaţia, etică, filozofie ezoterică. În 2015, ca şi în 2014, au fost împrumutate mai multe
documente în limba rusă. Au fost întrebate cărțile autorilor: Pelevin V., Suhov E. , Aksenov V., Neznanskij F.
Un interes mare în rândul cititorilor a fost provocat de cărțile de psihologie: de ex., Šagraeva O. "Detskaâ
psihologiâ. Teoretičeskij i praktičeskij kurs"; "Psihologiâ detstva v hudožestvennoj literature XIX-XX v.v.";
Kol΄cova M. "Medlitel΄nye deti"; Levi V. "Standartnyj rebenok"; Buttner Christian "Žit΄ s agressivnymi det΄mi";
Bandura Albert, Walters Richard H. "Podrostkovaâ agressiâ"; Gil΄buh Û. "Psihodiagnostika v škole". Cititorii au
manifestat interes nu numai pentru cititul lor, dar, de asemenea, şi pentru vizualizarea CD-urilor tematice sau
profesionale: de ex., Triškin Èduard "Hair club production center… DVD 1, 2, 3 (2010). Master-klass.
Tehnologiâ pričeski". Crește interes pentru muzică și partituri, cărți din seria "My secolul XX".

Expoziţii tradiţionale şi virtuale:
Total expoziţii în 2015 – 212; (în 2014 – 283), au fost expuse 3180 documente (în 2014 - 4512). Din ele
tradiţionale – 156 (expuse 2917 cărţi), virtuale – 56 (expuse 263 cărţi).
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ACTIVITATEA BIBLIOGRAFICĂ
Asistenţa informaţională:
Tranzacţiile de referinţe – 889
Tematice - 543, Precizări - 61, Factografice - 17, Adrese - 222, Comunitare - 8, Chisinău - 1, Informaţionale 327, Tehnice - 147, Consultaţii - 403
Referinţele din anul 2015, care se încadrează în rândul celor mai interesante : de a găsi articolul lui F.
Dostoievski despre A. Puşkin; articolul lui Lenin "О лозунге Cоединенных Штатов Европы"; informaţia cît mai
completă despre Antioh Cantemir.
Cele mai utilizate resurse bibliografice în 2015, ca şi în 2014, sunt sursele de la raft, Internet-ul şi fondul de
referinţă (dicţionare şi enciclopedii). S-au mai aplicat programele "Cataloging”, dar şi catalogul tradiţional este
activ utilizat. Ca şi în anul 2014, în acest an limba referinţelor efectuate este cea rusă – 80% şi română –
20%.

INFORMAREA UTILIZATORULUI
Zile de informare
Сantitate - 7
Тeme:
febr.: Cărți în serial (biografiile celebrităților) - 90 cărți / 43 cit.
mart.: Enciclopedii mari pentru cei mici (diferite domenii) 58 - / 17 cit.
apr.: Vorbim de viața Spiritului (literatura religioasă) - 60 cărți / 46 cit.
noiemb.: Pentru cei care studiază limba engleză (dicționare, manuale și cărți pentru lectură) - 37 cărți / 28 cit.
noiemb.: Facem cunoștință cu istoria Europei (literatura de referință) - 45 cărți / 59 cit.
decemb.: Achiziţii noi - 105 cărți / 39 cit.
decemb.: Cărţile editate în 2015 - 23 cărți / 45 cit.

Reviste bibliografice (tradiţionale) - 2
"Периодические издания в Ломоносовке"
"Achziţii noi de enciclopedii pentru elevi"
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Ore de informare – 2
Сunoaşterea serviciilor electronice a bibliotecii: "Lomonosovka virtuală și posibilităţile catalogului electronic";
"Navigatori în lumea cărţii: enciclopedii, dicţionare,îndrumăr".
Lecţiile bibliografice - 49
Lecţiiile bibliografice tehnice - 48
Lecţia la temă "Великие писатели - библиотекари".

Mape tematice
"Istoria Chișinăului" care e utilizată pentru activitatea Clubului de studiere a istoriei Chișinăului KLIK
"Biblioteca "M. Lomonosov" în presă", unde sunt adunate, anual, toate materiale (decupaje și pagini xeroxate)
referitor la istoria bibliotecii. În 2015 s-au adăugat 40 de decupaje noi.

CULTURA INFORMAŢIEI
Tranzacţii de instruire: lecţii bibliografice (6), consultaţii (7). Evidenţiaţi cantitatea tranzacţiilor de instruire
cu tema "Catalog electronic", organizate pe parcursul anului(17).

Ziua Bibliografiei
Tema: Catalogul on-line (OPAC) - Prezentare generală şi căutarea cărţilor după autor, titlu, tematica
Activităţile de instruire:
1. Prezentarea pentru cititori unui material vizual, elaborat de BM "B.P.Hasdeu" şi dedicat Zilei Bibliografiei - 6.
2. Lecţii pentru două grupe de cititori despre Catalogul electronic - prezentarea generală şi metode de utilizare
- 7 pers. şi 5 pers.
3. Consultaţii individuale referitor la integrarea fiecărui cititor în Catalogul electronic: explicaţia necesităţilor
utilizării OPAC-ului şi practica căutării cărţilor prin OPAC - pentru 9 cititori (inclusiv o consultaţie în limba
engleză pentru un cititor arab, student la USMF)

Decada Chișinău – orașul meu
Activități total – 5 participanți - 52
1. Discuție-dezbatere "История кишиневских евреев" - 16.
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2. Prezentarea blogului "Chişinău, oraşul meu" - 7
3. Discuție-dezbatere "Кишинев времен А. С. Пушкина" - 14
4. Prezentarea expoziției de desen a copiilor "Iubitul meu oraș" - 8
5. Revistă bibliografică "Кишинев в библиографиях" : обзор пособий, изданных Муниципальной библиотекой - 8
Relatarea informațională impunătoare a directorului Muzeului evreilor din Chișinăului a cuprins o mulțime de
fapte istorice, etnografice și factografice, care a au fost interesante pentru membrii Clubului amatorilor istoriei
Chișinăului, ce și-au desfășurat în muzeu ședința lor.
Au fost prezenți 16 persoane.
Expoziția foto
"Город. Улицы. Люди: Выставка посвящается Дню города Кишинева", foto - expoziția lucrărilor clubului
"Luceafărul"
Expoziții de carte
"Мой белый город". Prezentate - 15 cărți. Vizualizate – 34
"С днем рожденья, Кишинев!" Prezentate - 12 cărți. Vizualizate - 19
"Театральный Кишинев". Prezentate - 10 cărți. Vizualizate - 15
"Примадонна молдавской оперы: К 80-летию Марии Биешу". Prezentate - 15 cărți. Vizualizate 40
читателей
Au fost prezentate : 52 cărți Vizualizate - 108
Vizite total – 3721
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DIFUZARE CULTURALĂ
Total - 685 (14611)

Servicii şi programe noi
1. Pentru prima dată în biblioteca s-au deschis cursurile gratuite de limbă franceză, cu ajutorul unui voluntar
Gael Maiano de la Organizaţia "Advit" din Franţa.
2. Cursuri de limbă engleză, în colaborare cu întreprinzătorul din Izrael Itamar Jon Badi Shefer.

Serviciul estival de lectură TROLLEYBOOK
Filiala "M. Lomonosov" a participat la acest proiect, fiind de serviciu la 27 iunie şi 8 august. Total vizite:
copii – 141
tineret – 26
adulţi – 41
La 27 iunie au avut loc următoarele manifestări:
Ora de lectură – au fost citite următoarele cărţi: "Prinţul fericit" de O. Wilde, "Boierul şi Păcal", "Sunetele
naturii", "Legenda greerului" şi "La scăldat" I. Creangă.
Pe marginea cărţilor citite, am organizat discuţii despre ocrotirea naturii, despre mediul sănătos de viaţă,
despre istoria parcului "Valea Morii", despre lumea vegetală a mării.
Concursuri de erudiţie – Oare de ce?; Ghiceşte povestea; Plantele din jurul nostru; În lumea animalelor;
Curiozităţi şi descoperiri; Sărbători naţionale.
Jocuri – aranjarea puzzlelor, competiţii de şah, jocuri de-a prinselea, de-a ascunselea, etc.
A fost organizată o expoziţie de carte la tema "Книжки-малышки".
Copii şi adulţi au fost impresionaţi de proiectul "Trolleybook", au luat cunoştinţă cu lux de amănunte despre
activitatea bibliotecii municipale "B. P. Hasdeu" şi filialelor ei.
La 8 august au avut loc următoarele manifestări:
•

Ora de lectură – au fost citite următoarele cărţi: "Trei urşi", "Зимовье зверей", "Дюймовочка",
"Белоснежка и семь гномов", "Принцесса Злата".

•

oncursuri de erudiţie – Ghici ghicitoarea mea; Vreau să ştiu; Vieţuitoarele oceanului.

•

Jocuri – aranjarea puzzlelor, jocuri în badminton, jocuri cu mingea, competiţii de şah, jocuri de-a
prinselea și de-a ascunselea, etc.
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A fost organizată o expoziţie de carte la tema "Poveştile popoarelor lumii".
Copiii cu mare plăcere ocupau locul la volan pentru a face poze. Au venit în această zi miri şi mirese, care au
făcut şi ei cunoştinţă cu acest proiect şi s-au fotografiat pentru memorie.
Toţi vizitatori au făcut cunoştinţă cu regulile, serviciile şi manifestările culturale la care pot participa. Or,
practica de doi ani ai acestui proiect în Chişinău ne-a demonstrat posibilitatea promovării bibliotecilor,
contribuind la creşterea numărului de cititori.

Activităţi cu publicul
Masa rotundă
Total - 6 (180 )
Mese rotunde au avut loc, mai ales, în cadrul vebinarilor Proiectului Internațional "Copilăria fericită" la teme:
"Nujny li ogranicenia v jizni detei?"; "Detskie strahi. Оtkuda oni berutsa?"; "Zavisimosti u detei: komputernaia,
narkoticeskaia"; "Deti – budușcie roditeli. Коgda nacinati formirovati otvetstvennosti za drugogo celoveka?";
"Trudnye deti".
Împreună cu cluburile de educație creativă a fost organizată o masă rotundă la tema: "Problema trafika jenșcin
v RM".

Întâlniri
Total - 9 ( 485)
În 2015, Filiala "Lomonosov" a organizat întâlnirile cititorilor cu oamenii de seamă atât din RM, cât și de peste
hotare.
În colaborare cu Аsociația jurnaliștilor "Format А3" au fost organizate două întâlniri care au devenit drept
evenimente pentru biblioteca și cititorii ei: "Kosmos u nas odin" - întâlnirea cu Eroul Rusiei cosmonautul
Igor Volk, și o întâlnire cu scriitorul Valeri Dudarev, redactorul revistei "Iunosti" din Moscova.
Cu ocazia aniversării de 70 de ani de la Victoria asupra fascismului a avut loc întâlnirea liceenilor din Liceul
"B.P. Hasdeu" cu veteranul de război Vasili Litvinov.
O întâlnire interesantă cu colectivul autorilor unui ciclu de filme cu desene animate de la "Simpals Animation
Studio" a fost organizată pentru elevii Liceului "Vasile Lupu".
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În cadrul ședințelor Clubului «Galbenul ceainic» au avut loc întâlniri cu pictorița și poeta Nina Jos la tema
"Russkie kukly-оberegi"; cu scriitorul și dramaturgul Constantin Munteanu; cu specialistul în domeniul
artelor Aliona Grincenco, profesor de grafică la Școala de arte din Ocnița; cu Tatiana Lupan, fiica poetului
Andrei Lupan și nepoata scriitorului Nicolai Savostin.
În cadrul ședinței Clubului КLIК a avut loc o întâlnire cu fostul chișinăuian, care acum locuiește în Germania,
medicul Evgheni Diubin; cu descendentul familiei nobile basarabene Ivan Garaev; cu ex-ambasador al
Republicii Moldova în Federația Rusă Аndrei Neguță; cu scriitoarea Аrina Sato-Ababi, аutoarea cărților
despre Japonia.

Master-class
Total - 37 (449)
În cadrul ședințelor Clubului de artă aplicativă "Fantezia", care au avut loc fiecare săptămână, au fost
organizate master-clase de studierea elementelor în tehnica quilling, kanzashi, origami. Ca rezultat, au fost
confecționate multe lucruri frumoase – cărți poștale, dedicate sărbătorilor de Crăciun, de Anul Nou, de 8
martie, jucării de brad, flori din panglici și din țesătură de mătase, podoabe, diferite suvenire. Prezentate la
expozițiile special organizate, obiectele au stârnit admirația vizitatorilor bibliotecii.

Concurs
Total - 19 (253), extramuros 13 (109)
Au avut loc diferite concursuri în cadrul:
ședințelor clubului bibliofililor "Universul" – cunoașterea vieții și activității scriitorilor și personajelor :
"Literaturnye prozvișcia"; "Mujciny, sozdavșie jenșcin"; "Zakonci frazu", "Concursul de pseudonime ".
programelor "Pușkinskii marafon": cunoașterea poveștilor și altor opere a scriitorului: "Zdravstvui,
skazka…"; "Ugadai geroia proizvedenii Pușkina po otrivku"; "Otkuda ăta țitata?".
programelor "Trolleybook": "Curiozităţi şi descoperi"; "În lumea animalelor" ; "Vieţuitoarele oceanului"; "Oare
de ce?" ; "Plantele din jurul nostru" ; "Ghici ghicitoarea mea".
programelor "Eseninskii venok" (concursul declamației poeziilor lui S. Esenin)
Decadei Chișinăului – concursul "Znaeși li ty svoi gorod?"
În afara sediului bibliotecii, au fost organizate concursuri la grădinițele de copii: "Geroi russkih skazok"; "Geroi
moldavskih skazok"; "Kto takoi?"; "Ghiceşte povestea".
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Prezentarea cărţi
Premiere
În 2015 la bibliotecă au avut loc premiere următoarelor cărți:
"Сапиенсатор изобретателяТаймырова, или Властелин мысли" a lui Boris Blagoveșcenski, membrul
Asociației scriitorilor ruși din RM, care s-a stabilit cu traiul în Bielorusia, autorul venind special la Chișinău
pentru a prezenta această carte, editată la Minsk.
În incinta bibliotecii a avut loc premiera celor trei cărți ale colaboratorilor Institutului cercetărilor interetnice al
AȘM: "Восхождение к истории и хождения в современность" de Constantin Șișcan, "Особенности русской
составляющей литературного процесса Молдовы второй половины XX в." și "Ковчег обетованный" de
Svetlana Procop; cărți de proză a membrilor Asociației scriitorilor ruși din RM: "Побыть в тишине" de Natalia
Novohatneaia, "Гой ты, Русь моя родная!" - o culegere de opere în limba rusă dedicată lui Serghei Esenin,
editată de Centrul culturii ruse. De asemenea, la ședințele Clubului bibliofililor au fost prezentate în premieră
cărțile autorilor începători: "Освобождение", o carte de poezie de Olga Titova, "…не поле перейти", o carte
de proză de Lev Iankilevici, "Чаша любви" - o carte de poezie de Galina Bucineva-Chiriac
Prezentări
Cartea "Тропинки впадают в дорогу" de Valeri Șvarț; "Птицы жизни" și "Стихи" de Svetlana Afanasiu;
"Благослови, поэт… " și "Буклеты по Дому-музею Пушкина" de Olga Bataeva; "Гадание на Пушкине" de
Alexandra Iunco; primul număr revistei "Русин" și numărul șapte al revistei "Общее дело" -ediție periodică a
organizației obștești "Planeta curată".

Ora de lectură
Total - 84 (1451), extramuros 58 (1136)
Orele de lectură au fost realizate atât la biblioteca, cât și la grădinițele de copii – cele de limbă rusă, №17 și
№40, și cele de limbă română, № 91 și №106, precum și în cadrul proiectului "Trolleybook". Vârsta copiilor
antrenați în aceste acțiuni – de la patru până la doisprezece ani. Din aceste considerente au fost alese pentru
lectură opere în două limbi, cu orizontul larg al aspectului cronologic, genurial și al numărului de autori – de la
sec. XIX până azi: poveștile popoarelor lumii, cele rusești și românești, poezia și proza clasică și cea
contemporană, opere literaturii artistice și edițiile enciclopedice.
Opere în limba rusă: Овсей Дриз "Моя песенка"; Константин Ушинский "Ярмарка"; "Как Муравьишка
домой спешил" Виталий Бианки;

Андрей Платонов "Неизвестный цветок"; Иван Крылов "Слон и

Моська"; Лев Толстой "Акула"; Сказки и стихотворения А. С. Пушкина; Максим Горький "Воробьишко";
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Константин Шишкан "День в лесу"; Виктор Драгунский "Рассказы"; Детские стихи и сказки Новеллы
Киселевой ; "Обо всем на свете": энциклопедия для мальчиков и девочек"; "Красная Книга"; "Книга
рекордов Гиннеса".
În limba română: "Flăcăul cel sărac şi cel bogat"; "Legenda greerului" ; Mihai Eminescu "Frumosa lumii";
"Mănuşa, Finul lui Dumnezeu"; Grigore Vieru "Spuna-i soarelui o poezie"; Petru Cărare "Poezii pentru copii";
"Să începem jocul iar"; Oscar Wilde "Prinţul fericit"; Claudia Partole "În ospeţie la menajerie"; Cazimir Z.
"Lumea copiilor, lumea magiilor"; Ion Creangă "La scăldat"; Ada Zaporojanu "După faptă şi răsplată"; Vasile
Romanciuc "Am un nume frumos"; Аna Blandiana "Întoarcerea lui Arpagie".

Medalion
Total - 14 (698)
Au fost realizate următoarele Medalione literar-muzicale: în cadrul "Lecturilor Eseniniene" la Societatea
orbilor, împreună cu Centrul culturii ruse; în cadrul Săptămânii scrisului și culturii ruse; în cadrul maratonului
Pușkinian: "Vspominaia Pușkina" și "Poezia А. Pușkina"; împreună cu Liceul "Маria Bieșu", în cadrul activității
lectoriumului Pușkinian: "Stanem skazku prodoljati. 120 let Petru Еrșovu";
Мedalione muzicale: în cadrul lectoriumului Pușkinian – "…Оdnoi liubvi muzyka ustupaet", împreună cu Liceul
"Serghei Rahmaninov"; "Кlassika evropeiskogo muzykalinogo iskusstva", împreună cu elevii Școlii de artă
"Аlexei Stârcea"; "Liubimâe melodii", împreună cu liceul "Еugen Doga"; împreună cu elevii gimnaziului №7 –
"Rojdestvenskii podarok"; "Аvtorskaia pesnea", realizată de Аlexandra Cernyșova.
Теmatice: "Dvenadțati kilogram v obmen na svobodu", realizată de Valeria Bobocel; "Iaponski medalion",
realizat de Arina Sato-Ababi; "Rojdestvo Hristovo" - în cadrul ședinței clubului ortodox.

Serate
Total - 26 (1412)
Serile, desfăşurate în 2015 s-au împărţit în literar-muzicale, poetice, muzical-educaţionale şi tematice.
Serile literar-muzicale au fost desfăşurate în mod tradiţional – lunar în cadrul manifestărilor salonului "Elegia",
participanţii cărora în acest an au fost soliştii Operei naţionale: artista poporului al RM Liudmila Aga, artistul
emerit al RM Mihail Secikin, artist al poporului Igor Ţurcan; soliştii Anastasia Cuşnir, Sofia Donica, Victor
Noviţkii, Tatiana Gavriliţa, Iurii Portnîh, compozitorul Igor Sazonov, precum şi interpreţii Feodor Ţurcan şi
Serghei Varsanov. În programul acestor seri au fost interpretate poeziile lui A. S. Puşkin, M. Eminescu, A.
Apuhtin, V. Vîsoţkii, S. Esenin, C. Somonov.
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De trei ori biblioteca a organizat seri literar-muzicale în colaborare cu clubul orăşănesc "Tovariş ghitara": "În
memoriam bardului chişineunean Igor Dominici"; "O velikii, mogucii, pravdivîi i svobodnîi...", consacrat limbii
ruse în Săptămâna scrisului şi culturii slavone; şi seri cu tematica ajunului de Crăciun şi Anul Nou "Unde eşti,
bunule Moş Crăciun?" şi "Colinde ucraineşti". Numeroşii amatori a cîntecului bard au audiat melodiile şi
poeziile, compuse de poeţii ucraineşti, ruşi, chişinăueni şi bardurilor: Serghei Nikitin, Iurii Vizbor, Nikolai
Rubţov, Iulian Kirkin, Igor Dominici şi mulţi alţii. În colaborare cu clubul orăşănesc al amatorilor literari
"Universul" au fost desfăşurate seri literar-muzicale, consacrate Zilei umorului, întîmpinării Anului Nou.
În colaborare cu Asociaţia scriitorilor ruşi al RM la aniversarea a 100 de ani de la Ziua de naştere a lui
Constantin Simonov au fost desfăşurate manifestările "Mergea soldatul"; în colaborare cu Uniunea scriitorilor
"A. S. Puşkin" seara "Luminează, luminează steaua mea..." cu participarea lui A. Duca, E. Sazonov /
romanţele, poeziile S. Esenin, N. Rubţov.
Serile poetice, consacrate lui A. S. Puşkin în zilele "Marafonului puşkinian" şi în cadrul "Biblionopţilor" în
interpretarea franceză a lui Ivan Golovin; "Nu economisiţi pe dragoste" – noile poezii a Nataliei Kiblik, "Cărările
din drum" – seara poetului chişinăunean, membru al Asociaţiei scriitorilor ruşi al RM Valerii Şvarţ.
Serile tematice: "În memoriam poetului, bardului, bibliotecarului Igor Dominici", "Cântecele anilor de război: 70
de ani de la Marea Victorie asupra fascizmului"; "Ziua de naştere al bibliotecii".
În colaborare cu clubului cântecului de autor "Tovariş ghitara": "Unde eşti bunule Moş Crăciun?"; consacrate
sărbătorii "Limba noastră" : "Frumoasă-i limba noastră"; în Săptămâna scrisului şi culturii slavone "O velikii,
mogucii, pravdivîi i svobodnîi...".
Serile muzical-educaţionale au fost desfăşurate în colaborare cu elevii şcolilor "M. Bieşu" şi colegiului
muzical "Ş. Neaga".

Discuţiе 2015
Total - 95 ( 1749), extramuros 14 (205)
Au avut loc discuții în cadrul cluburilor și lectoriilor.
Clubul КLIК : "Vospominania ob inspektore Realinogo ucilișca Sergeeve"; în cadrul întâlnirii cu A. Neguță, exambasadorul RM în Federația Rusă - discuția "О proșlom i nastoiașcem Kișineva"; la aniversarea de 5 ani ai
Clubului – discuția planurilor și temelor pentru viitoarele întâlniri;
Clubul ortodox – discuții la teme: Sărbătoarea Crăciunului și Ziua Tatianei;
Clubul de lecții "Poznai sebia" - Ce ne-aduce anul 2015?; Bioenergetica și psihologia; Calendarul lunar;
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Grupul "Elbrus" : Cinci complexuri de însănătoșire, Tratamentul coloanei vertebrale;

Spațiul și omul;

Posibilitățile însănătoșirii organismului; Sistemul lui Norbekov.
În cadrul festivalului de poezie "Аccente" au avut loc discuții: "Sovremennaia russkaia poăzia za predelami
metropolii" și "Problemy sovremennoi russkoi literatury.
Clubul bibliofililor "Universul" : "Eduard Asadov i țygane", despre istoria cântecului "Besame Mucho",
"Realinaia sudiba Anny Avstriiskoi", "А. Herțen și А. Pușkin", "Iskusstvo na voine", despre creația lui Alexandr
Blok, Constantin Simonov, Robert Burns, Felix Krivin, Natalia Krandievskaia-Tolstaia.
La grădinițele de copii – au avut loc discuții la teme: "Kak delaiut knigi?", "Pocemu nado bereci knigi?"; "Iz
cego sostoit kniga?", "Mi-e dor de tine, mamă".
În cadrul ședințelor Uniunii scriitorilor "А. Pușkin", partenerului bibliotecii, au avut loc discuții "Novye
proizvedenia uciastnikov Soiuza russkih pisatelei Moldovy" și "Problemy sovremennoi literatury", au fost
discutate totalurile anului.
În cadrul proiectului "Trolleybook" : "Istoria parcului Valea Moriii" , "Lumea vegetală a Moldovei" , "Modul
sănătos de viaţă", "Ocrotirea naturiii" , "Primele mele lecturi".

Lecţie
Total - 140 ( 2968)
În cadrul cluburilor și lectoriilor care activează în incinta bibliotecii au avut loc lecțiile la diferite teme:
Clubul KLIK: "Istoria dvoreanskogo roda Nelidovyh", "Каrl Șmidt – gorodskoi golova.1877-1903", "Кișinevskie
dvoreane: istoria roda Каțovskih"
Lectorii "Etica vie": "Reflectornoe myșlenie", "Razvitie mysli", "Fiziceskoe telo – оbiteli duha", "Semi urovnei
stroenia celoveka"
Lecții-video la Lectorium ezoteric: "Sveatoi Serghii Radonejski"; "Putniki Velikogo puti", "Budha",
"Vnutrenniaia svoboda", "Vozliubi blijnego svoego"
Lectorium Pușkinian: "Mihai Eminescu -165", "Аlexandr Griboedov – 220 let", "Duel i smerti Pușkina", "Kniga
v jizni M. Lomonosova", "Кniga v jizni А. Pușkina", "Poka svobodoiu gorim…": "190 let vosstania dekabristov";
în cadrul Săptămânii scrisului și culturii slavone: "Sveatye ravnoapostolinye Kiril i Mefodii"; de Ziua bibliotecii:
"Genii, ucenyi, tvoreț Мihailo Lomonosov"; în cadrul Decadei Chișinăului: "Кișinev vremen Pușkina".
Clubul Ortodox: "Argumenty istinnogo pravoslavia"; "Vospitanie detei v șkole i doma"; "Znacenie Velikogo
posta", "Prazdnovanie Pashi"
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Lectorium "Planeta curată": "Dvijenie "Zelenyi poias" Мааtаi Vangari", "Jizni Serafima Sarovskogo",
"Computer i ego vlianie na umstvennoe i duhovnoe razvitie detei i vzroslyh"
Clubul "Universul": "Jizni i poăzia Anny Ahmatovoi", "Fenomen Djuny Davitașvili", "Strasti po biotronu:
prezident AN RM Аlexandr Jucenco"
Participanții la Lectorium psihologico-astrologic "Cunoașterea de sine" au studiat următoarele teme:
"Psihomehanika Каrmy", "Znaki Zodiaka: Mars, Vodolei, Rak, Streleț etc.", "Vlieanie Solnecinoi sistemy na
znaki Zodiaka", "Solnțe i harakter celoveka", "Sila vozdeistvia planet: Upiter, Saturn, Uran, Venera", în cadrul
Săptămânii Ușilor deschise au făcut cunoștința cu tema "Znacimosti duhovnoi literatury"
Au avut loc și niște lecții aparte la următoarele teme: "Kultura Kukuteni-Tripolie", realizată de către architect
Olga Slastihina, și "Tipologia i obraz jizni krokodilov", realizată de Аnatoli Brednev.

Ora de studiere a limbilor
Total - 66 (1067)
A avut loc continuarea lecțiilor de studiere pe gratis a limbii engleze, anul acesta cu voluntarul din Franța, Gael,
care de asemenea a predat celor doritori și limba franceză. În total au avut loc 46 de lecții (850 de vizite).
Printre teme studiate: "Vegetables & Fruit"; "Cooking. Preparing a cake"; "Kinds of transport"; "Countries of the
world. Tourism"; "Music and movies".
Lecții de limbă franceză – 7 (47 de vizite), temele studiate: "La géographie et de manger en France";
"Christmas and New Year and comparing them"; "Poètes et politique".

Festivaluri
Total - 3 (185)
Festivalul cărții slavone. A avut loc în cadrul "Săptămânii scrisului slavon",
în colaborare cu Centrul culturii ruse și cu participarea celor trei biblioteci etnice
din sistemul bibliotecar municipal - "Lesea Ukrainka", "Hristo Botev", "Mihail Ciakir".
În cadrul festivalului au avut loc: concursul de recital al poeziilor, discuții despre literatură,
expoziții de carte dedicate istoriei scrisului slavon.
Festivalul "Cartea anului" a fost organizat tradițional, la sfârșitul de an, împreună cu Centrul culturii ruse. În
cadrul festivalului au avut loc trecerea în revistă a cărților editate în limba rusă în 2015, expoziții de carte,
manifestări muzicale și literare.
A avut loc premierea învingătorilor Concursului republican anual la istoria Rusiei,
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organizat împreună cu Congresul asociațiilor rusești și Centrul intelectual rus, după totalurile celor trei tururi.

Spectacol
Total - 3 (105)
Fragmentul teatralizat al comediei "Gore ot uma" după Alexandru Griboedov, cu participarea liceenilor
"Rambam" în cadrul manifestărilor Lectoriului puşkenian.
"Poveştile lui A. S. Puşkin" : sceneta teatralizată. Participanţi - grupa mai mare al Grădiniţei № 17 şi
muzeograful Casei-Muzeu "A. S. Puşkin" Marina Podlesnaia.
"Ziua mondială a familiei" :

fabule teatralizate şi fragmentele poveştilor al operelor literare, desfăşurate cu

participarea liceenilor "A. Stârcea" şi "Prometeu".

Vizionare film
Total - 7 (168)
Vizionarea filmelor documentare şi artistice au avut loc în cadrul festivalului cinematografic "Steaua", dedicat
aniversării a 70 de ani de la Marea Victorie şi desfăşurat în colaborare cu Centrul Rus de cultură şi ştiinţă, cu
participarea regizorului renumit Nikolaie Ghibu: "Ivanovo detstvo", "Proverka na dorogah", "Podranki", "Pod
teniu svastiki", "Codovoe nazvanie "Iujnii grom".
La fel, vizionările video se desfăşurau în cadrul şedinţelor Clubului creştin: filmele "Despre Crăciun", şi "Trei
cuvinte despre iertare".

Activitatea cluburilor
Clubul CLIC a desfăşurat 10 întîlniri în formă de lecţii, discuţii, întîlniri cu oameni interesanţi.
Vizite – 193
Temele lecţiilor: "История дворянского рода Нелидовых" (В. Тарнакин и З. Матей), "Карл Шмидт –
городской голова 1877-1903" (Гарусова О.), "История семейства Коцовских", "История Пушкинской
аудитории" в РЦНК (В. Тарнакин), "Музей истории евреев Кишинева" (Ирина Шихова), "Музей истории и
археологии РМ".
De trei ori în club au avut loc întîlniri cu chişinăuenii – E. Diubin, care a împărtăşit aminitirile sale despre
Chişinău anilor 50 şi a făcut cunoştinţă tuturor celor prezenţi cu Ivan, urmaşul inspectorului Colegiului real
"Sergheev", şi ex-consulul RM în Rusia A. Negruţă, care a discutat pe tema prezentului şi viitorului oraşului. În
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decembrie Clubul şi-a sărbătorit aniversarea de 5 ani cu şedinţa jubiliară, la care au fost făcute totalurile
activităţii, trasarea contururilor activităţii viitoare şi realizată anchetarea. La jubileu participanţii cluburilor au
comandat o partidă nu prea mare de insigne cu emblema CLIC-ului, elaborată de un pictor-designer, grafician
şi arhitector renumit G. Borisenko.
Clubul amatorilor artelor manuale "Fantezie" 37 (449) şi-a continuat studierea tehnicilor kanzachi, quilling,
origami. Lecţiile au fost realizate sub forma unor master-class-uri, care au fost mediate de L. Kovaleova.
Participantele au studiat metodele întocmirii diferitor variante şi forme a petalelor de flori, necesare pentru
realizarea podoabelor în tehnica kanzachi, s-au învăţat să facă diverse felicitări de Crăciun şi Anul Nou,
coroniţe decorative, jucării, cercuri şi agafe pentru păr. Pe rezultatele realizărilor sale a avut loc o expoziţie.
Clubul creştin "Discuţii duminicale" în acest an a realizat 6 şedinţe (128): medalion muzical "Seara de
Crăciun", discuţia p. Nicolai Florinskii "Despre Crăciun", a audiat lecţia lui Osipov "Argumentele creştinităţii
adevărate", şi de două ori au vizualizat peliculele documentare "Trei cuvinte despre iertare", "Despre Crăciun",
precum şi discuţia "Ziua Tatianei".
Întîlnirile în salonul literar-mizical "Elegia" au fost desfăşurate lunar, în ultima duminică a lunii.
Total desfăşurate - 10 (678)
Temele de bază au fost legate de datele literare şi muzicale importante, care s-au sărbătorit luna trecută. În
2015 aşa teme au fost: creaţia lui A. S. Puşkin, M. Eminescu, V. Vîsoţkii, S. Esenin, A. Blok, C. Simonov.
Ultima întîlnire în salon tradiţional a fost consacrată sărbătorilor de Crăciun şi se desfăşoară cu participarea
ansamblului cîntecului ucrainean "Rodîna". Oaspeţii "Elegiei" în 2015 au devenit soliştii Teatrului operei şi balet
"M. Bieşu": V. Noviţkii, A. Cuşnir, L. Aga, S. Donica, T. Gavriliţa, Iu. Portnîh, S. Varsanov, F. Ţurcan, le-a
acompaniat artistul emerit M. Secikin. Poeziile sale şi le-a lecturat poeţii V. Şvarţ, D. Nikolaev, V. Costişar.
Unul din oaspeţii de valoare a devenit maestru în arte A. Dănilă, care a prezentat activitatea participanţilor
salonului. Invitaţii la seară au fost liceenii "A. Rahmaninov", pianistul A. Prigalo, elevii V. Moiseenko, R.
Ahmetzeanov.

Lectoriile
Lectorium Pușkinian. În cadrul activității acestuia au avut loc cea mai mare cantitate de manifestări legate de
prioritățile anului – promovarea culturii și literaturii ruse și europene. În manifestările de diferite forme – lecții,
medalione literar-muzicale, ore de lectură, teatralizări și concursuri – au participat atât cititorii copi, cât și cei
adulți, contribuind la dezvoltarea lor spirituală și căpătarea cunoștințelor utile.
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Maratonul Pușkinian, care în mod tradițional a avut loc numai în iunie, anul acesta a adăugat două manifestări:
în februarie (de ziua morții poetului) și în septembrie (de ziua sosirii lui în Basarabia).
Temele lecțiilor: "Михаю Еминеску-165", "220 лет Александру Грибоедову", "Дуэль и смерть А.Пушкина",
"Поэзия А.С. Пушкина", "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий", "Пушкин и книги", "Книга в
жизни М. Ломоносова", "Кишинев времен Пушкина", "Пока свободою горим…": К 190-летию восстания
декабристов".
Medalione literar-muzicale : "Вспоминая Пушкина…", "Станем сказку продолжать! – П. Ершову200 лет",
"Классика европейского музыкального искусства", "Шедевры западноевропейской литературы",
"Солунские братья: Кирилл и Мефодий", "… Одной любви музыка уступает…".
29 de manifestări (1045 de vizite)
Etica vie. Lectorium săptămânal pentru studierea moștenirii filosofice și spirituale lui Nicolai și Elene Rerih.
Temele lecțiilor: "Рефлекторное мышление", "Развитие мысли", "Мысль. О мозге. Нейтральная полоса",
"Путники великого пути", "Человек может все", "Преодоление трудностей", "Внутренняя свобода", "Как
мы видим окружающий мир", "Физическое тело – обитель для духа", цикл "Карма и здоровье", "Как
можно улучшить свою карму?", "Семь уровней строения человека", "Заболевания физического тела.
Желания человека", "Самовнушение", "Психическая энергия".
45 de lecții (576 de vizite)
Lectorium "Rerih" în fiecare săptămână adună discipolii învățăturii filosofice a lui Nicolai Rerih la vizionarea
filmelor documentare despre opera și ideile lui, realizate de Larisa Dmitrieva, scriitor și filosof, conducătoarea
Centrului Rerih din Chișinău.
Теmele video lecțiilor: cicluri "Святой Сергий Радонежский", "Будда", "Христос", "Возлюби ближнего
своего Господом твоим", "Канченджанга", "Будда", "Здоровье духовное и физическое", "Завет учителя",
"Мысль. Красные кони", "Знаки Христа. Добрый самаритянин. Сошествие в ад".
26 de filme video (744 de vizite)
PLANETA CURATA . Lectoriumde orientare filosofică și ecologică a asociației obștești cu aceeași denumire.
Теmele lecțiilor:Mișcarea «Зеленый пояс» МааtaiVangari; Viața lui Serafim Sarovski; prezentarea revistei
"Общее дело", Nr 7; "Вопрос о пагубном влиянии телевизора, компьютера и других

устройств

виртуальной реальности на детей и взрослых".
4 lecții (72 de vizite)
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Activitate expoziţională
Vernisaje - 12 (359)
Fotoexpozițiile lucrărilor Clubului "Luceafărul":
"Город. Улицы. Люди", dedicată Zilei orașului Chișinău
"К 70-летию Великой Победы"
"Мой друг фотограф"
Expoziții personale ale membrilor Asociației artiștilor plastici ruși М-Аrt:
"Юризмы" de Iuri Lașcevski
"Мой детский Кишинев" de Serghei Sulin, președintele M-Art
"Многообразный мир глазами детей" - expoziția lucrărilor elevilor Școlii de Arte din Ocnița, organizată de
Congresul asociațiilor rusești în cadrul Zilelor literaturii și spiritualității ruse
"Метаморфозы" - expoziția lucrărilor din materiale naturale ale maestrului emerit al artei Simeon Odainic
Expozițiile lucrărilor de artă decorativă și aplicată:
"Куклы" - aplicațiile de Аna Bigot
"Пушкиниана" - expoziția de medalii, monede și cărți poștale din colecția președintelui Asociației polone
Vasili Kazimirovici
"Народный костюм Украины и Румынии" - expoziția de păpuși în costume naționale a meșterului popular
Iulia Rusu-Budeac
"Вернисаж изящных украшений" - expoziția podoabelor în stil kanzashi, efectuate de membrii Clubului
"Fantezia"
"Памяти Людмилы Клешниной" - expoziția de floristică a Clubului Republican "Diana"

Servicii speciale
Servicii extramuros
În 2015 biblioteca a continuat să desfăşoare manifestări "Înafara panourilor" cu scopul difuzării informaţiei
despre bibliotecă şi în scopuri educaţionale.
Total "Înafara panourilor" al bibliotecii au fost desfăşurate 225 manifestări, vizite – 4018. Manifestările au fost
desfăşurate îndeosebi, în grădiniţele №№ 40,17, 106 и 91 (orele lecturii poeziilor, prozei, poveştilor,
concursuri, discuţii) în Clubul dezvoltării creative "Albatros" (discuţia în săptămâna pascală "Spuneţii aproapelui
în întâlnire "Hristos a înviat!" ), liceul "Rambam" (discuţie despre "Oda bucuriei" al lui Bethoven), Centrul ştiinţei
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şi culturii ruse (lecţiile clubului CLIC). Pe lângă acestea, clubul CLIC a continuat să le facă cunoştinţă
participanţilor săi cu oraşul sub forma unor plimbări, care au avut loc în forma discuţiilor şi dezbaterilor.
Pentru prima dată în acest an au fost desfăşurată manifestarea comună cu biblioteca Centrului Republican de
reabilitare a Societăţii orbilor al RM (medalionul muzical-literar, consacrat împlinirii a 120 de ani de la naşterea
lui S. Esenin).
În cadrul proiectului Trolleybook au fost desfăşurate concursuri, jocuri şi discuţii.
Temele concursurilor: "Eroii concursurilor", "Curiozităţi şi descoperii", "În lumea animalelor", "Plantele din
jurul nostru", "Ghici ghicitoarea mea", "Vieţuitoarele oceanului", "Oare de ce ?".
Total - 13 (109)
Temele discuţiilor şi dezbaterilor: "Cum se fac cărţile şi de ce trebuie să le păstrăm?", "Din ce este compusă
cartea?", "Cum se face cartea?", "Istoria parcului Valea Moriii", "Ocrotorea naturiii", "Modul sănătos de viaţă",
"Lumea vegetală a Moldovei".
Total - 15 (227)
Temele lecţiilor: "Muzeurile istoriei evreilor Chişinăului", "Istoria auditoriului puşkinian", "Muzeul istoriei şi
arhiologiei".
Cele mai numeroase după forma desfăşurării au fost "orele lecturii", care au fost desfăşurate.
Total - 175 (3545).
Operele pentru "orele lecturii": M. Eminescu "Mănuşa, Finul lui Dumnezeu", "Frumosa lumii" ; Creangă I. "La
scăldat", Cărare P. "Să începem jocul iar", Filip I. "Rochiţa leneşă", Popa N. "Marele Ciulică", Vieru G. "
Spuna-i soarelui o poezie", Romanciuc V. "Am un nume frumos", Druţă I. "La poarta vorbelor frumoase",
"Crăiasa zăpăzilor" C. Perrault, L. Cărroll "Alice în Ţara oglinzilor", Hoffman E. T. "Spărgătorul de nuci".
În limba rusă: "Иван-богатырь", Бр. Гримм

"Бременские музыканты", "Король Дроздобород";

"Дюймовочка", "Белоснежка и семь гномов", "Принцесса Злата", "Золушка". Коллоди К. "Приключения
Пиноккио", "Три поросенка", "Садко", Гауф В. "Карлик Нос", "Гуси-лебеди", Ершов П. "Конек-Горбунок",
П. Бажов "Хозяйка медной горы", "Серебряное копытце", С. Маршак "Сказка об умном мышонке", Н.
Киселева "Гречневая каша", "Шоколадный торт", Е.Карганова "Кто самый красивый?", И. Гурина "Ходят
рыбы по тропинке", О. Дриз "Моя песенка", К. Ушинский "Ярмарка", А. Платонов "Неизвестный цветок",
Житков Б. "Храбрый утенок", Чуковский К. "Тараканище", Л. Толстой "Акула".
Jocurile societale: s-au realizat în cadrul proiectului Trolleybook - Jocuri cu mingea, Jocuri de dame Jocuri de
şah, Jocuri de-a ascunselea, Jocuri de-a prinselea, Jocuri în badminton.
Total - 19 (51)
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AUTOMATIZARE ŞI INFORMATIZARE. ECHIPAMENT
1. SIGA - Catalogare
În anul 2015 filiala M. Lomonosov a introdus în catalogul electronic o parte din colecţia Secţiei de arte, este
vorba de documente de muzică tipărită. Procesul catalogării este un proces complex care însumează mai
multe operaţiuni: catalogare, clasificare, indexare şi descriere cuprinsurilor ale documentelor de muzică tipărită.
Pe parcursul anului au fost înregistrate 717 de documente de muzică tipărită, au fost descrise şi introduse în
catalog 51 de cuprinsuri.
În anul 2015 achizițiile noi au constituit 2626 de documente, fiind toate catalogate şi barcodate de
Departamentul Managementul Infodocumentar, toate au fost redactate și barcodele introduse în registru de
inventar.
În anul 2015 filiala a început barcodarea fondului. Au fost barcodate aproximativ 13664 de exemplare de cărţi.
Pubicațiile seriale curente, obţinute de biblioteca în 2015, constituie 51 de titluri. Evidenţa serialelor a fost
efectuată de asemenea în catalogul partajat a BM. Probleme cu evidenţa serialelor n-au apărut. O întrebare:
cum putem să facem evidenţa serialelor donate pentru bibliotecă, care nu sunt introduse în catalogul
electronic?

2. Evidenţa cardurilor
soldul de la 01.01.2015 - 627
cantitatea de carduri eliberate - 830
cantitatea de carduri pierdute - 59
soldul la 01.01.2016 - 924

3. Servicii electronice
Maxim au fost implicate blogurile bibliotecii – pentru copii şi tineri, precum şi site-ul, pe care în permanenţă se
evidenţiau ultimele noutăţi din viaţa bibliotecii. Deseori cititorii precizau, că au aflat despre Lomonosovka,
vizionînd noutăţile de pe reţelele de socializare.
Statistica vizitelor a blogurilor bibliotecii "M. V Lomonosov"
Au fost mai mult implicate blogurile pentru copii şi tineri a bibliotecii. Total pe an: vizualizări pe bloguri - 28131
(în 2014 - 11494), vizitatori - 27914 (în 2014 - 11875), postări - 168 (în 2014 – 212).
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"Детская страница Ломоносовки" http://mv-lomonosov.blogspot.com/ vizualizări - 18116 ( în 2014 - 6674),
vizitatori - 18061, postări - 61 ( în 2014 - 88). Cele mai populare articole: "Весна и счастье в работах
художницы Милы Маркос" (165), "Очаровательные игрушки из фетра от Gingermelon" (118), "Какими
бывают книги?" (141) şi "Петру Кэраре - детям" (111).
"Молодежь в библиотеке им. М.В. Ломоносова" http://bib-lomonosov.blogspot.com/ vizualizări - 9686 (
în 2014 - 4820), vizitatori - 9542, postări - 107 ( în 2014 - 123). Cele mai populare articole: "Неисчерпаемые
шахматы" (194), "Город глазами современных художников" (83), "Обыкновенный гений" : Иоганн
Себастьян Бах" (136),

"22 современных шедевра маслом" (109) şi "Бременские музыканты". Как

спелись Ливанов, Энтин, Гладков и Анофриев" (557).
"Дежурный по библиотеке" http://lomonosov-de.blogspot.com/ vizualizări - 329 (în 2014 - 1530), vizitatori 311, numărul de postări - 0.
Youtube 2015
Vizionări - 33202, Abonaţii – 27, Plasate 107 de video
Aprecieri:
Îi place – 171, Nu-i place – 46, Comentarii – 102
Fem. – 488 (49%), Masc. – 513 (51%)
Cele mai populare videoclipuri:
Танец "Конфетки" (1686), Cоздатель биотрона – академик Александр Жученко (147)
Flickr
Numărul imaginilor – 512
Vizualizări – 1573
Pagina Facebook
Postări - , Vizite – 71736, Distribuiri – 218, Like per an – 2149, Comentarii – 313
В 2015 году на страницах сайта размещено:
Статей - 97.
В том числе по разделам:
•

Библиотеке подарили – 1;
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•

Литературный календарь - 26;

•

Неделя открытых дверей - 1;

•

Программы и мероприятия - 14;

•

Презентация книг - 1;

•

Творческие встречи - 1;

•

Литературно-музыкальная гостиная «Элегия» - 5;

•

Клуб "Ирис" - 4;

•

Художественные выставки - 5;

•

Представлены 21 виртуальная выставка книг.

•

Размещено Анонсов -116.

•

Отражены на Главной странице События - 38.
Читатели сайта
2015 год

Посещения

Посетители

Просмотр страниц

Январь

647

318

1999

Февраль

574

281

1762

Март

823

565

1710

Апрель

544

329

1301

Май

645

432

1159

Июнь

645

334

1111

Июль

316

217

781

Август

349

240

941

Сентябрь

453

240

1696

Октябрь

363

260

848

Ноябрь

477

276

967

Декабрь

328

231

917

Всего

6164

3723

15192
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ECHIPAMENT
Echipament
tip

numărul

Lenovo; Serioux cu monitor ACER; HP cu monitor ACER;
a)

Calculatoare funcționabile / Serioux cu monitor ACER; Asus Vento cu monitor Fujitsu
cu probleme

Siemens; Pentium Dual Core; Pentium 3,4 Ghz, 3,4 Ghz; 10/1
Pentium Dual Core; Pentium 5: Pentium 2,5 Ghz

b)

Stațiille de lucru pentru
utilizatori

Intel Core™
HPLaser jet 1200 series

c)

Printere

HP Deskjet F2180 All-in-one (cu probleme)
HP Deskjet F2280 All-in-one (cu probleme)

3/1
1
1

Hp

1

Benq

1

Bar code scanere

"Symbol"

1

f)

Proiectoаre

Kindermann KXD-160

1

g)

Camere web

Genius

2

h)

Fotoaparate

Cool pix S9500

1

i)

Centre muzicale

LG LM-U1050

1

e)

j)

Scanere

Boxefuncționabile /

cu

3/2

probleme
Rolsen

1

Sharp

1

k)

TV

l)

Tablete

-

m)

Laptopuri

-

n)

Căsti

Stereo Headset HS-50

1
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ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ
Cercetare bibliografică
1. Biobibliografia "Аla Коrkina" – 130 pag. (1480 unit.) (a. 2014 – 780 unit.; a. 2013 – 210 unit.; a. 2012 – 149
unit.)
2. Biobibliografia "Nicolai Savostin" - 78 pag. (a. 2014 – 61 pag.)
3. Biobibliografia "Chiril Covalgi" - 55 pag. (a. 2014 – 38 pag.)
4. Almanahul "ПодпрянымсолнцемКишинева": Chişinău în literatura artistică (180 de unit., ilustraţiile
pictorului Serghei Sulin).
5. Bucletul "Цветовживыеголоса": Ilustraţiile floristice ale membrilor clubului "Diana" la poeziile scriitoarei
Valentina Costişar (57 p. de text)

Cercetare de marketing
În 2015 biblioteca a realizat două cercetări de marcheting: cu membrii clubului KLIK şi cu participanţii cursurilor
de computer
Анкетирование "Мотивы изучения компьютерной грамотности"
Опрос посетителей курсов "Основы компьютерной грамотности для лиц третьего возраста"
Бесплатные курсы компьютерной грамотности проводятся в библиотеке уже несколько лет под
руководством Ларисы Петровской и пользуются популярностью среди читателей «золотого возраста»,
которые посещают их, приезжая даже из отдаленных районов города, поэтому библиотеке были
интересны мотивы их посещения, возрастной и образовательный ценз.
Цель: изучение мотивов посещения курсов для дальнейшего планирования и уточнение тематики их
работы, а также круг интересов пользователей.
Опросы проводились среди трех групп участников курсов.
Всего в опросе участвовало 78 респондентов, в основном старшего поколения (третьего возраста),
из которых 54 человек - техническая интеллигенция (инженеры, экономисты).
Остальные - 24 педагоги, медицинские работники, юристы.
Анкета состояла из трех вопросов : 1. профессия, 2. стаж работы, 3. мотив изучения компьютера.
1. Профессии: инженер, библиотекарь-библиограф, художник, инженер-технолог, журналист,
педагог, преподаватель, проектировщик, юрист, финансист, экономист, акушерка,

педагог-

психолог, медработник, фельдшер, бухгалтер, продавец.
2.

По гендерному признаку: Женщины – 62; Мужчины – 16
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3. Стаж работы : От 10-до 25 лет 22; от 30-35 – 34; от 40-45 – 14; 48-55 - 10
4. Основные мотивы обучения:
Для общения с родными и близкими на расстоянии 26
Уметь пользоваться интернетом (электронной почтой, базами данных) 6
Повышение компьютерной грамотности 28
Получение информации 6
Расширение кругозора 12
Выводы: Занятие на курсах посещают читатели «третьего возраста», нуждающиеся в общении. По
профессионально принадлежности преобладают представители технической интеллигенции, т. е. те,
кто потенциально способен быстро овладеть недостающими знаниями для работы с компьютером.
Необходимость уделить особое внимание теме : «Социальные сети», поскольку 26% хотели бы
общаться со своими близкими в Скайпе и Фейсбуке.
"Клуб любителей истории Кишинева глазами его участников": анкетирование
Анкетирование проводилось во время юбилейной встречи участников клуба по случаю пятилетия его
деятельности, было необходимо для его руководителей для последующей эффективной работы,
преследовало конкретные цели.
Цель: определение перспективных планов работы клуба,ожиданий его участников, возможные
проблемы, оценка деятельности клуба, степень необходимость,совершенствование и упорядочивание
его работы для членов клуба
Анкета состояла из 4-х вопросов:
1. Род занятий и интересов? 2. Что для Вас значит Клуб любителей истории Кишинева? 3. Что Вы
хотели бы видеть в будущем, что Вы ожидаете от КЛИКовских встреч? 4. Какую лепту Вы могли бы
внести в программу клуба?
Анкеты заполнили 23 участника клуба "Клик", из которых 16 женщин и 7 мужчин.
Не заполнили – 7, высказав устно, что "все устраивает".
Ответы респондентов на вопросы:
Род занятий и интересов: Художники – 1; Архитекторы – 4; Фотография – 3; История – 8; Юристы – 2;
Инженеры – 1; Пенсионеры – 2; Гид-экскурсовод - 2
Что для Вас значит Клуб любителей истории Кишинева?
Больше знать о Кишиневе, где родилась семья 5
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Клуб - это второй дом, который дает возможность узнать больше о родном крае 1
Глубокое изучение истории Кишинева 5
Информационная база для профессионального роста 1
Общение с людьми, с которыми у меня общие интересы 4
Клуб – это круг людей по интересам 2
Клуб – это школа, мудрость и друзья 1
Клуб – это дом бескорыстных энтузиастов 3
Клуб – это источник вдохновения
Что Вы хотели бы видеть в будущем, что Вы ожидаете от КЛИКовских встреч?
Углубленное познание истории Кишинева - 8
Удовольствие от общения - 6
Общение, взаимный обмен информацией - 5
Грамотный менеджмент, создание коммерческой (минимальной) базы: клубные взносы, рекламное
продвижение - 1
Знакомство с деятелями в области искусства, нашими современниками - 2
Публикация работ, исследований - 1
Какую лепту Вы могли бы внести в программу клуба?
Предложить музейные материалы для ознакомления интересующихся историей Кишинева - 1
выступить с лекцией об оперных исполнителях, родившихся в Кишиневе - 1
выступить с лекцией об архитекторах 60-70-х гг. - 1
выступить с лекцией о молдавской железной дороге - 1
делиться своими знаниями - 7
выступить с лекцией о пушкинских местах Молдовы - 1
Организовывать встречи с деятелями искусства - 2
Оказывать консультационные услуги по развитию и продвижению клуба - 1
Любую лепту - 8
Выводы: анкетирование продемонстрировалоинтерес участников клуба к его работе, желание и
многочисленные

возможности

внесения

посильной

лепты,

высокая

оценка

лекционной

просветительской деятельности клуба, уточнение тематики встреч, надежду на взаимное общение и
дальнейшее изучение истории города
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PROMOVAREA IMAGINII
Săptămâna Uşilor Deschise
Scopul Săptămânii Uşilor Deschise a fost promovarea imaginii Bibliotecii Municipale "B.P. Haşdeu", activitatea
bibliotecii fiind interpretată ca un centru informaţional de lectură, necesar pentru dezvoltarea culturală a
societăţii.
Specificul programei din 2015 a fost promovarea imaginiii nu doar a Filialei de literatură rusă, ci şi promovarea
activităţii Bibliotecii municipale "B.P. Haşdeu" în genere. Informaţiile, fotografiile şi materiale video despre tot
ce avea să aibă loc şi despre tot ce deja a avut loc, au fost plasate în fiecare zi în reţelele de socializare
Facebook, Flickr şi Youtube, precum şi pe blogurile filialei.
Oaspeţii Săptămânii au fost copii de la Grădiniţa № 40, elevii liceului "Vasile Lupu", cititorii, membrii cluburilor
şi asociaţiilor de pe lângă bibliotecă: "Clic", "Fantezie", "Elegie", "Etică vie", "Roerich ", "Puşkin", "Psihoastrologic".
Activităţi desfăşurate
Lecţii – 5 (77)
"Cartea în viaţa lui A. Puşkin" (Lectoriul puşkineanian), lector – Marina Podlesnaia (15)
"Cartea în viaţa lui М. Lomonosov" (15)
"Rolul cărţii în lucrările de filozofie şi etică a Еlenei Roerich" (lectoriul "Etică vie ") (12)
"Testamentul Învăţătorului" - video lecţie în "Lectoriul Roerich" cu demonstrarea filmului documentar a Larisei
Dmitrieva (25)
"Importanţa literaturii spirituale", care a reflectat şi rolul bibliotecii în viaţa fiecărui om – pentru participanţii
"Lectoriul psiho-astrologic " (10)
Vernisaje– 2 (18)
"O expoziţie de păpuşi" - la prezentarea lucrărilor meşterului popular Iulia Rusu-Budeac "Păpuşele în
costume naţionale din localităţile României şi Ucrainei" au participat şi membrii corului "Steaua", care au
ilustrat acest vernisaj cu interpretarea cântecelor populare ucrainene şi a romanţelor româneşti (10)
"Expoziţia podoabelor" în stilul kanzashi, qwilling şi origami, efectuate de membrii clubului "Fantezia" (8)
Serate literar-muzicale – 4 (155)
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"Serghei Esenin: chipul, omul, poezia, epoca" - o serată literar-muzicală în cadrul "Lecturilor eseniniene", cu
participarea lui Ivan Covali, care a interpretat cântece pe versurile lui Esenin, şi cu participarea Galinei Todosi,
cercetător ştiinţific la Casa-muzeu "A. S. Puşkin", care a interpretat un fragment din compoziţia "Мне хочется
вам нежное сказать…" (30)
O serată de poezie "И с вами снова я…", dedicată lui А.Puşkin, în interpretarea actorului Ivan Golovin, venit
din Franţa, a avut loc în cadrul "Nopţii bibliotecilor" (20)
O serată de poezie a lui Valeri Şvarţ "С моей страной случилась перестройка" (45)
Serată literar-muzicală în cadrul Salonului "Elegia", dedicat jubileului de 80 de ani a Mariei Bieşu, cu
participarea artiştilor Operei Naţionale, care au interpretat arii din repertoriul marei cântăreţe (60)
Premiera cărţii - 2
Prezentarea culegerii de versuri "Гой ты, Русь моя родная", editate de jubileul lui Serghei Esenin a avut loc în
cadrul "Lecturilor eseniniene".
Prezentarea cărţii de poezie a Galinei Chiriac "Чаша любви" în cadrul şedinţei clubului bibliofililor "Universul".
Concursuri – 1
Concursul pentru cea mai bună interpretare a poeziilor lui Serghei Esenin a avut loc în cadrul "Lecturilor
eseniniene".
Discuţii - 3
"Cartea în viaţa lui Serghei Esenin"; "Primele tale enciclopedii"; "Ce fel de cărţi exstă-n lume"
Întâlniri de creaţie - 2
O discuţie interesantă "Amintiri despre Chişinăul din mijlocul secolului trecut" care a realizat Evgheni Diubin,
invitatul clubului CLIC, şi care a devenit o temă principală a şedinţei în cadrul "Nopţii bibliotecilor".
În cadrul şedinţei clubului "Ceainicul galben" a avut loc întâlnirea cu scriitorul Constantin Muntean, care a
povestit despre importanţa carţilor în viaţa proprie.

Master-class - 2
"Candelabre din cărţi" - master-class Маriei Bivol: arta de a decora spaţii
Arta de a confecţiona petale: master-class la "Kanzashi" în clubul "Fantezia"
42

Manifestări - Total – 21; participanţi – 463
Personalităţi prezente
Constantin Muntean – scriitor, regizor filmelor de nonficţiune
Vasile Galaicu - scriitor
Ala Korkina - poet, scriitor, Maestru al literaturii
Dmitri Nikolaev – poet, scriitor, editor
Ivan Golovin – actor (Franţa)
Evgheni Diubin – medic, cunoscător al istoriei Chişinăului vechi şi a creaţiei lui A. Puşkin (Germania)
Sofia Donică, Tatiana Gavriliţă, Victor Noviţki – soliştii Operei Naţionale
Parteneriate
Centrul de cultură şi literatură rusă; Grădiniţa № 40; liceul «Vasile Lupu»; Casă-muzeu "A. S. Puşkin";
Reuniunea scriitorilor R.М. "А. S. Puşkin".
Campanii de promovare
Excursii – 6 (182) pentru grupa grădiniţei № 40 şi pentru elevii clasei a opta a liceului "Vasile Lupu".
Activități bibliografice și de informare
Lecţii bibliografice - 2
Lecţia de cunoaştere a serviciilor electronice a bibliotecii: "Lomonosovka virtuală" şi "posibilităţile catalogului
electronic"; "Navigatori în lumea cărţii: enciclopedii, dicţionare,îndrumare".
Библиографические обзоры:
"Книги с автографами, подаренные библиотеке"
"Новых поступлений в Отдел искусств"
"Великие писатели-библиотекари"
"Периодические издания в Ломоносовке"
Expoziții de carte - 8
"В стране сей отдаленной": sosirea lui "А. S. Puşkin" în Chişinău;
Serghei Esenin : portretul, poezii, epocă: aniversarea a 120-de ani de la naşterea lui "S.Esenin;
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"Ave, Маria!" : memoriam Maria Bieşu
"Ediţii periodice în Lomonosovka"
"Cărţi cu autografe,dăruite bibliotecii"
"Cărţi noi pentru copii"
"Intrări noi în secţia dea arte"
"Publicaţiile Bibliotecii Municipale "B.P. Haşdeu"
Succese realizate
Manifestările propuse au fost, în special, realizate. Săptămâna a inclus un program cultural intens, conţinînd
întruniri şi serate literar-muzicale, şi manifestări literare, totul a dat posibilitate de a demonstra rolul bibliotecii,
a ridica prestigiul instituţiei de cultură, la aceasta a contribuit distribuirea activă a materialelor informative
privind activitatea Bibliotecii Municipale şi a filialei de literatură şi cultură rusă.
Probleme identificate
La realizarea programului în 2015 de pregătire a manifestărilor biblioteca s-a întâmpinat cu dificultăţi mari,
deoarece a participat doar jumătate din colectiv, restul a fost absent din motive serioase - concediul sindical,
foaie de boală, concediu din cont propriu.
Coeficientul insuficient a cititorilor noi înscrişi, în comparaţie cu anii precedenţi, se motivează prin refuzul de
frecventarea bibliotecii a unor grupe din grădiniţele №17 şi 106, în legătură cu verificarea de plan, precum şi a
unor claselor din liceul "V. Lupu", care n-au venit din cauza programului şcolar încărcat.
Din acest motiv manifestările s-au desfăşurat, în genere, cu participarea copiilor din grădiniţa №40,deja înscrişi
în bibliotecă, precum şi datorită vizitelor permanente a membrilor cluburilor, reuniunilor şi lectoriilor bibliotecii.
Propuneri pentru viitor
Considerăm, că pentru o desfăşurare mai productivă a Săptămânii uşilor deschise este necesară luna
octombrie, deoarece în septembrie colaboratorii se află încă în concediu.
Strategia desfăşurării Săptămânii uşilor deschise în Biblioteca Municipală este destul de bine gîndită, sperăm,
că în viitor vom evalua în ceea ce priveşte aceasta.

Materiale promoţionale
Semne de carte - 5
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День памяти Пушкина - 16 ex.
Книги Григоре Виеру на русском языке в фондах "Ломоносовки" - 16 ex.
Poster la acţiunea Valeriei Bobocel "Семь кило в обмен на здоровье"
Pliante - 2
Însigna KLIK la 5 ani - 25 ex.
Program la "Săptămâna Ușilor Deschise" – 30 ex.
Inf. despre filiala "Lomonosov" - 185 ex.

Parteneriate
În colaborare cu Centrul culturii ruse (copreședinții Ala Korkina și Dmitri Nicolaev) au fost organizate:
Mai – Festivalul cărții slavone
Septembrie – medalion literar-muzical pentru vizitatorii Centrului Republican de reabilitate și informație al
Societății orbilor, dedicat jubuleului de 120 de ani a lui Serghei Esenin, în cadrul "Decadei Eseniniene în
Moldova"
Decembrie – festivalul anual "Cartea anului 2015" şi "Balul de Crăciun"
În colaborare cu Centrul Rus al științei și culturii (director – Valentin Rîbițki) au fost organizate:
Activitățile clubului de studiere a istoriei Chișinăului – lecția lui Vladimir Tarnakin despre "Auditoriul Pușkinian"
din Chișinău
Ședința Asociației absolvenților instituțiilor superioare de învățământ din Federația Rusă
Săptămânafilmului artistic cu participarea lui Nicolae Ghibu – încadrul Festivalului "Steaua"
Încolaborare cu Asociația Rusă (președinte – Ludmila Lașcenova)
Au avut loc manifestările în cadrul Săptămânii scrisului și culturii slavone
Împreună cu Instituţia "Tezaurul naţiunii" de pe lângă Pretura Botanica (preşedinte – Gheorghe Kaiurov)
au fost organizate manifestări pentru oamenii în vârstă – întâlniri de creaţie, serate muzicale.
În colaborare cu Asociația scriitorilor ruși ai RM
Serata de memorie "Шелсолдат..", dedicată jubileului de 100 de ani a scriitorului Konstantin Simonov
45

Împreună cu Asociația artiștilor plastici ruși M-Art au fost organizate expozițiile de pictură
"Юризмы" de Iuri Lașcevski
"Метаморфозы" de Semion Odainic
"Мой детский Кишинев" de Serghei Sulin
Împreună cu site-ul "Хорошее окружение" (reprezentant – Marian Bantiuc)
Au avut loc webinare, mese rotunde la teme: "Дети - будущие родители"; "Детские страхи"
În colaborare cu Clubul cântecului de autor "Товарищ гитара" (președinte – Iulian Kirkin)
Serata literar-muzicală "Где ж вы, Деды Морозы добрые?"
Serata literar-muzicală "Русская поэзия в бардовском исполнении"
Serata literar-muzicală în memoriam poetului și bardului Igor Dominici
În colaborare cu Clubul bibliofililor "Universul" (președinte – Evgheni Rojco)
Au avut loc 24 de acțiuni:
Lecții despre A. Polejaev, A. Bloc, M. Kuzmina-Karavaeva, E. Asadov, Djuna Davitașvili, R. Burns, O. de
Balzac, A. Herțen, N. Savostin, A. Nahimov, V. Rasputin, N. Tolstaia-Krandievskaia, A. Jucenco, K. Simonov,
Duke de Richelier, Ana Avstriiskaia, Consuelo Velasques și cântecul ei "Besame Mucho"
Prezentarea cărților: "… не поле перейти" de Lev Iankilevici, "Шелест олив" și "Птица жизни" de S. Afanasiu,
"Чаша любви" de Chiriac
Concursuri: "Закончи фразу", "Псевдонимы", "Соавторы Губермана", "Создатели женщин"
Serate literar-muzicale: "Бенефис Натальи Барабанщиковой", "Любимые песни" în interpretarea lui M.
Pavlenco și E. Rojco, "Первоапрельская юморина"
Împreună cu Centrul intelectual Rus (conducător – Elena Burakova)
Etapa finală a concursului Republican la istorie
Prezentarea site-ului dedicat memorialelor militare din republică
Prezentarea Institutului pentru construcție de mașini din Moscova
Prezentarea internet portalului "Молдавия в Великой Отечественной войне"
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În colaborare cu Congresul asociațiilor rusești (președinte– Valeri Klimenko)
Acțiunile din cadrul Zilelor culturii și spiritualității ruse: expoziția lucrărilor elevilor Școlii de Arte din Ocnița
"Многообразный мир глазами детей" (profesoara – Аlena Grincenco)
Împreună cu Clubul Republican de floristică "Diana" (conducător – Lilia Margină)
Expoziția lucrărilor de floristică "Памяти Людмилы Клешниной"
Împreună cu Casa-muzeu lui A. Pușkin din Chișinău (muzeograf – Marina Podlesnaia)
Trei ori pe an – manifestările Maratonului Pușkinian și "Lectorium Pușkinian"
În colaborare cu Fotoclubul "Luceafărul" (conducător – Оlga Andriuc)
Au fost organizate trei fotoexpoziții:
"Город" (în cadrul Decadei Chișinăului), "К 70-летию Победы", "Мой друг – фотограф" (май) Expoziția de
grup a membrilor Clubului
Împreună cu Clubul orășenesc de artă "Art-club" (conducător – Nina Djos)
Aavutloc o seratăliterară
Păpușele de talisman a Ninei Djos
În colaborare cu Asociația jurnaliștilor din RM, reprezentanții Mediaclubului Internațional "Format A3"
Întâlnirea cu cosmonautul Igor Volk, EroulFederației Ruse
Întâlnirea cu poetul Valeri Dudarev, redactor șef al revistei "Iunosti" din Moscova
Încolaborare cu redacțiarevistei "Rusin"
Prezentarea primului număr anului 2015 al revistei
În colaborare cu Uniunea scriitorilor "A. Pușkin"
Ședințe, discuții
În colaborare cu organizația de masă "Planeta curată" (președinte – Аlexandr Kovalski)
Lecții în cadrul ședințelor
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Prezentarea revistei Nr. 6 din 2015
În colaborare cu întreprinzătorul din Izrael Itamar Jon Badi Shefer
Au fost organizate, pe gratis, 2 ori pe săptămână, cursuri de limbă engleză și franceză pentru cititorii bibliotecii
Cu Liceele "Vasile Lupu", "Rambam", "Iulia Haşdeu", "Liviu Rebreanu", "Sportiv" ş.a., elevii cărora au
participat la manifestările Filialei: mese rotunde, discuţii, serate literar-muzicale, spectacole.
Cluburile de creaţie pentru copii "Flacăra", "Аlbatros", "Orizontul" au fost oaspeţii permanenţi la
manifestările "Decada Chişinăului", medalione literar-muzicale, spectacole teatrale, concursuri.
În grădiniţele de copii №№ 106, 40, 17, 89 au avut loc "Orele poveştilor", manifestările "extramuros",
excursiile, concursuri.
Colegiul Muzical "Ştefan Neaga", Liceele muzicale "Сергей Рахманинов", Şcoala de arte № 2 au
participat la întâlniri în cadrul Salonului literar-muzical "Elegia".

Prezenţa în presa scrisă şi audio-vizuală
1. Interviul pentru crearea filmului documentar despre activitatea maratonul Puskinian în cadrul emisiunii
"Russkii Dom" la canalul "Moldova 1" (reg. Igor Mironic) ianuarie/ participanți - M. Șcelcicova, N.
Rodina
2. Interviul pentru emisiunea "Russkii Dom" la canalul "Moldova 1" (reg. Igor Mironic), consacrat
memoriei lui A. Puskin : participant - M. Șcelcicova, N. Rodina, A. Celîșev
3. Interviu despre expoziția lucrării elevilor școlii de arte orașului Ochnița pentru emisiunea "Art-club"
(reg. Valentina Cecoltan) decembrie M. Șcelcicova
4. Interviu Новогодние пожелания библиотекарей M. Șcelcicova, N. Rodina
Vezi anexa № 1. Biblioteca în presă.
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INSTRUIREA ŞI PERFECŢIONAREA PERSONALULUI
Personal total – 19
Total bibliotecari angajaţi – 14
Total angajaţi cu studii superioare – 12; din care, de specialitate – 5
Vârsta medie a personalului – 50,5
Bibliotecari deţinători de grade de calificare - 7

Formare profesională
2015

2014

Activități profesionale

43

40

Persoane instruite

5

6

Comunicări profesionale – 3:
•

26.02.2015 Zilele FedEx@Hasdeu, Centrul Național de Excelență pentru Bibliotecari.
Comunicare: "Разрушение стереотипных представлений о библитекаре" (Библио-леди) S.
Malşacova, bibliotecar principal.

•

03.06.2015 Zilele FedEx@Hasdeu, Centrul Național de Excelență pentru Bibliotecari.
Comunicare: "Библио-кресло". S. Malşacova, bibliotecar principal.

•

14.11.2015 Conferinţă internaţională, or. Minsk.
Comunicare: "Кишиневская библиотека имени М. В. Ломоносова - территория русского языка,
культуры и духовности в Республике Молдова". M. Șcelcicova, director filialei.

În anul 2015 lucrătorii bibliotecii au asistat la următoarele activităţi pentru creşterea profesională:
Nr

Data

Tipul instruirii Tema

Moderator
Locul

1

23.01.

Atelier

Internalizarea Brandingului

2

27.01.

Training

"Barcodarea colecţiei"

3

05.02.

Training

Raportul statistic lunar în 2015

4

16.02.

Atelier

Transformarea bibliotecarilor în CNEPB,

Participanţi

CNEPB, dr. L.
Kulikovski
Filiala Lomonosov,
L. Pânzari
CAE, L. Pânzari
dr.

Șcelcicova M.

Malşacova S.,
Bodrug L.
Malşacova S.,
Bodrug L.
L. Șcelcicova M.

Or
e

1.3
0
8
5
2
49

5

17.02.

Training

6

26.02.

Worcshop

7

27.02.

Atelier
profesional

8

04.03.

Training

9

12.03.

10

19.03.

Lansarea
proiectului
Chindii
profesionale

11

24.03.

12

26.03.

13

02.04.

14

07.04.

15

14.04.

16

16.04.

17

19.04.

Atelier

18

20.05.

Atelier

19

21.05.

Seminar

20

28.05.

21

03.06.

22

10.06.

profesionişti ai inovaţiei
Opac - instrument complex de
acces şi distribuire a informaţiei
Zilele FedEx

Kulikovski
Filiala Lomonosov,
L. Pânzari
CNEPB, dr. L.
Kulikovski
Prin
promovarea
valorilor CNEPB,
L.
europene către o poziţie civică Snegureac,
E.
europeană
Carauş
Scopurile vieții. Calități personale. CNEPB,
M.
Programe de dezvoltare
Kiriakov
Bătălia cărților
Sediul central

Proiectizarea- noua dimensiune a
muncii noastre sau Biblioteca
Serviciilor Profesionale
Training
Succesul în viață. Instrumente de
motivare și de creștere a stimei
față de sine. Educarea dragostei
față de sine
Training
Pași practici în dezvoltarea unui
Program de voluntariat...
Training
Распространение
медиаграмотности
через
библиотеки
Training
Autoafirmarea.
Exerciții
de
manifestare a sinelui. Abilitatea de
a cere
Cafenea
Cultura eșecului - primul pas spre
cultura inovației
Atelier
de "Sănătate în verde viu"
alimentație vie

Atelier

Malşacova S.,
Bodrug L.
Malşacova S.

6

Malşacova S.

4

Malşacova S.

2

Șcelcicova M.

2

CNEPB, dr.
Kulikovski

L. Șcelcicova M.

2

CNEPB,
Kiriakov

M. Malşacova S.

2

CNEPB, Nicolae Șcelcicova M.
Procopie
CNEPB, К.Ланг
Șcelcicova M.,
Malşacova S.

3

8
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CNEPB,
Kiriakov

M. Malşacova S.

2

CNEPB

Șcelcicova M.

3

Șcelcicova M.

3

Șcelcicova M.

2

Șcelcicova M.

2

Chirillov S.

4

Șcelcicova M.,

3

CNEPB,nutriționist
ul Gavriliță Lucia,
dr. L. Kulikovski
Chindii profesionale Biblioteca CNEPB, dr. L.
serviciilor profesionale
Kulikovski
Chindii profisionale Expoziție vie
CNEPB, dr. L.
Kulikovski
Utilizarea
SOFT-ului Foiu T., L.Pânzari,
"Biblioreferinţe”
C. Tricolici
Curs de intruire igienică
Senocov-Țurcan O.

Zilele FedEx@Hasdeu.md - 2015 CNEPB
Lidia Malşacova S.
Ed. III
Kulikovski
Tipul documentului
DTI, L. Pînzari
Malşacova S.

3
2
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23

20.06.

24

25.06.

25

26.06.

26
27

29.06.
02.10.

28

13.10.

29

21.10.

30

23.10.

31

05.11.

32

10.11.

33

14.11.

34

03.12.

35

08.12.

36

10.12.

37

15.12.

profesional
Atelier

Chindii profisionale

CNEPB, dr. L. Șcelcicova M.
Kulikovski
Colocv.de vară, Spațiu vibrante și atractive pentru Harjevschi M.
Șcelcicova M.
ed.a IV-a
copii și tineri
Colocv.de vară, Astăzi proiectăm utilizatorilui de Harjevschi M.
Șcelcicova M.
ed.a IV-a
mâine
Training
Povesti digitale
CNEPB
Malşacova S.
Zilele FedEx@Hasdeu
CNEPB, dr. L. Șcelcicova M.
Kulikovski
Duplex
Biblioteca publică - spațiul pentru Filiala Târgoviște
Șcelcicova M.
profisional
dialog
Conferință
Descoperî.Conectează.Arhivează. BM B.P. Hasdeu
Șcelcicova M.
anuală
Conferința
Biblioteci naționale și publice: BM B.P. Hasdeu
Șcelcicova M.
satelit
comunitate, colaborare, conexiuni
Conferință
Biblioteci dinamice: confruntări, Institutul Municii, Șcelcicova M.
experiențe, succese
dr. M. Harjevschi
Seminar
Catalogul electronic- prioritatea Filiala Transilvania, Șcelcicova M.
BM "B.P. Hasdeu"
L. Pânzari
Conferinţă
Кишиневская библиотека им. or. Minsk
Șcelcicova M.
internaţională М.В.Ломоносова - территория
русского языка, культуры и
духовности в РМ
Training
Căutarea în OPAC
Centrul
de Chirillov S.
excelenta
Training
Tipurile de căutare în OPAC
L. Pînzaru, dir. Şcelcicova M.,
adjunct
BM
/ Dunaeva T.
Centrul de exelență
Training
Tipurile de căutare în OPAC
L. Pînzaru, dir. Chirillov S.
adjunct
BM
/
Centrul de exelență
Training
OPAC. Cuvinte-cheie
L. Pînzaru, dir. Şcelcicova M.,
adjunct
BM
/ Dunaeva T.
Centrul de exelență

4
2
2
22
3
3
4
4
4
5
24

2
4
4
2

Activități profesionale Naționale: activități – 1, ore – 4, persoane – 1
Activități profesionale Internaționale: activități – 1, ore – 24, persoane – 1
Activități profesionale în cadrul BM "B. P. Hasdeu": activități – 37, ore – 203.30, persoane – 5
Zilele FedEx@ Hasdeu: activități – 3, participanți – 2; ore – 9 ore
Instruirea colaboratorilor – 24 ore
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Biblioteca a participat la majoritatea activităţi pentru creşterea profesională. Este necesar de a asigura
instruirea profesională și perfecționarea continuă, concentartă pe dezvoltarea surselor moderne și creative de
informare, la care să poată participa toți membrii bibliotecilor-filiale.

Diplome, distincţii
1. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă de excelenţă se acordă Filialei "M. Lomonosov" pentru
promovarea potenţialului e-transformării şi participării civile. Director general BM "B. P. Hasdeu" M. Harjevschi
6 martie 2015
2. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă de excelenţă se acordă Filialei "M. Lomonosov" pentru
contribuiţii originale la promovarea istoriei şi culturii municipiului în cadrul Decadei "Chişinău, oraşul meu".
Director general BM "B. P. Hasdeu" M. Harjevschi 6 martie 2015
3. Asociațiea Internațională "Personalitate". Nr 19536 AGEPI Diplomă se acordă d-ei Margarita Șcelcicova
laureatul Premiei "Personalitatea Anului" în categoria "Cultura" și se decernează cu diplomă și medalie de aur
și premiu bănesc. Președintele Asociației Internaționale "Personalitate", doctor honoris causa, economist
emerit al RM, academician Serghei Evstratiev. Chișinău, 2014

Mentenanţa şi prezervarea edificiilor
Problemele legate de starea tehnică: În 2015, cititorii bibliotecii și personalul acesteia au continuat să sufere
din cauza mirosului şi mucegaiului provinit din pereții acoperite de ciuperca a secţiilor de Arte, Sala de lectură
şi bibliografie. În pofida reparaţiei parțiale, care a avut loc în vara anului precedent, pereții proaspăt vopsiţi din
nou s-au acoperit cu ciuperci.
În plus, sursa de mirosuri în bibliotecă este starea proastă a subsolurilor. În fiecare dimineață cititorii sunt
întîmpinaţi de mucegaiul extrem de neplăcut. Toți acești factori afectează în mod negativ popularitatea
bibliotecii, așa cum mulți cititori suferă de boli alergice. Angajații sunt obligați să lucreze cu un fond de carte în
măștile de protecție, iar unii colaboratori au fost nevoiţi să se concedieze.

Propuneri
Livrarea la timp a reparațiilor necesare asociate cu eliminarea mucegaiului de pe pereti; vopsirea la intrarea
portalului bibliotecii; înlocuirea parțială a vitraliilor deteriorate ale bibliotecii; înlocuirea completă a ramelor din
lemn pe cele moderne.
Necesitatea de a curăţi subsolurile, care afectează starea proastă a aerului.
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Achiziționarea rafturilor moderne pentru expoziţii în loc de șevalete aluminiu vechi.
Achiziționarea rafturilor pentru expoziții, care se închid cu lacăt, cu menirea de a expune (bookplates, medalii,
cărți poștale).
Achiziționarea mobilierului pentru secția copii.
Înlocuire parțială, treptat (dacă nu complet) din rafturi metalice vechi pe rafturi moderne.
Instalarea în sala de lectură a podiumului special pentru evenimentele culturale.

ANEXE
Biblioteca în presă:
1. Диордиев, Ион. В Кишиневе наградили Личностей года : [В числе лауреатов премии «Личность
года» - М. Щелчкова, дир. б-ки] // Панорама. – 2015. - № 4. – 6 февр. – С. 28.
2. Лужина, Наталья. Личностью быть непросто... : [лауреаты премии «Личность года» - в т.ч. дир.
б-ки им. Ломоносова М. Щелчкова] // Независимая Молдова. – 2015. - № 3. – 13февр. – С.12.
3. Коптева, Галина. «Посвящение Лермонтову» : [упоминание об одноименной экспозиции
флористовов, организованной в б-ке в декабре] // Руc. слово. – 2015. – 6 февр. – С. 13.
4. Евстратиев, Сергей. Кто «Человек года»? : [лауреаты премии, в т.ч. директор б-ки им.
Ломоносова] // АиФ-Молдова. – 2015. – №6. – С.11.
5. Юнко, Александра. «Душа в заветной лире» : [«Пушкинский марафон» в б-ке] // Руc. слово. –
2015. – 13 февр. – С.5.
6. Бородаев, Вячеслав. Всегда неожиданный Шварц : [о презентации кн. стихов В. Шварца
«Тропинки впадают в дорогу» в б-ке] // Эксперт новостей. – 2015. – № 5 (13 февр.). – С.10.
7. Стеничева, Наталья. Картины из остатков пира : [об открытии выст. картин Семена Одайника в
б-ке] // Молд. ведомости. – 2015. – 17 февр. – С. 4.
8. Бородаев, Вячеслав. ...И Семен Одайник снова - мастер кисти, бронзы, слова : [о выставке
картин С. Одайника в б-ке] // Эксперт новостей. – 2015. – № 6 (20 февр.). – С.15.
9. Юнко, Александра. «Где цвел? Когда? Какой весною?» : [о выставке флористов в б-ке, посвящ.
200-летию М. Лермонтова] // Руc. слово. – 2015. – 20 февр. – С.16.
10. Щелчкова, Маргарита. …кто подключится к Году литературы? : [о мероприятиях, посвященных
Году литературы в б-ке им. Ломоносова] // АиФ-Молдова. – 2015. – №9. – С.19.
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11. Объявление о выставке картин С. Одайника в б-ке. // Панорама. – 2015. - № 7. – 27 февр. – С.
11.
12. Бородаев, Вячеслав. …И Семен Одайник снова – мастер кисти, бронзы, слова (и создатель
значка пацифистов) : [о выставке картин Семена Одайника в «Ломоносовке»] // Pacificus.md. –
2015. – 7 марта.
13. Бородаев, Вячеслав. Арина Сато умеет ходить по солнечной стороне жизни : [о презентации
кн. «Аромат сакуры» в б-ке им. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2015. – № 10 (20 марта). –
С.8.
14. Космонавт Игорь Волк приедет в Молдову… : [о встрече с космонавтом в б-ке им. Ломоносова
3 апреля] // Комс. правда. – 2015. – 1-8 апр. – С.11.
15. Молдова и Россия: космос у нас один : [о встрече с космонавтом Игорем Волком в б-ке им.
Ломоносова 3 апреля] // Панорама. – 2015. – 3 апр. – С.11.
16. Устюгова , Наталья. Обитель духовности : [ дир. б-ки им. Ломоносова М. Щелчкова о
мероприятиях, посв. 70-летию Победы] // Независимая Молдова. – 2015. - № 14. – 30 апр. – С.
12.
17. Устюгова , Наталья. Пять лучей «Звезды» : [ о показе фильмов о Великой Отечественной
войне в б-ке им. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2015. - № 14. – 30 апр. – С. 12.
18. Маринеску, Ион. Парад юных победителей : [о конкурсе на лучшее сочинение «Письмо маме»,
в жюри которого принимала участие М. Щелчкова, дир. б-ки] // Панорама. – 2015. – 30 апр. – С.
22.
19. Бородаев , Вячеслав. И ретропоказ, и кинолекторий : [ о показе фильмов о Великой
Отечественной войне в б-ке им. Ломоносова] // Эксперт новостей. – 2015. – № 16 (1 мая). – С.8.
20. Мигулина , Татьяна. От соцреализма до юризма : [о выставке картин худож. Юрия Лащевского
в б-ке им. Ломоносова] // Эконом. оборзение. – 2015. - № 17. – 8 мая. – С. 30.
21. Устюгова , Наталья. Фильм, который снимали счастливые люди : [ о показе фильма Н. Гибу
«Кодовое название «Южный гром» в б-ке им. Ломоносова] // Независимая Молдова. – 2015. - №
15. – 8 мая. – С. 16.
22. Бородаев, Вячеслав. Лащевский набирает очки : [о выставке картин худож. Юрия Лащевского
в «Ломоносовке»] // Эксперт новостей. – 2015. – № 18 (15 мая). – С.6.
23. Бородаев, Вячеслав. «Лучафэрул» расчехлил объективы : [о выставке работ фотоклуба
«Лучафэрул» в б-ке] // Эксперт новостей. – 2015. – № 18 (15 мая). – С.7.
54

24. Акценты поэзии : [ дискуссия «Совр. рус. поэзия за пределами метрополии» в рамках поэтич.
фест. «Акценты» в б-ке им. Ломоносова] // Эконом. оборзение. – 2015. - № 19. – 22 мая. – С. 30.
25. Большова, Ольга. Всех объединила «Живая классика» : [об участии дир. «Ломоносовки» в
жюри конкурса юных чтецов] // Руc. слово. – 2015. – 22 мая. – С. 5.
26. Ткач, Л., Гринько, Н. Виртуальный музей – к юбилею Победы : [о презентации интернетпортала «Молдавия в Великой Отечественной войне» в б-ке] // КП в Молдове. – 2015. – 28 мая.
– С.6.
27. Устюгова, Наталья. Роль культуры – объединять (в т.ч. о проведении в «Ломоносовке»
дискуссии на тему «Совр. рус. поэзия за пределами метрополии) // Независимая Молдова. –
2015. – 29 мая. – С.16.
28. Юнко, Александра. Второе дыхание : [о проведении очередного Пушкинского марафона в
«Ломоносовке»] // Руc. слово. – 2015. – 29 мая. – С.12.
29. Юнко, Александра. Как важно расставлять «Акценты» : [фоторепортаж о проведении поэтич.
фестиваля «Акценты» в «Ломоносовке»] // Руc. слово. – 2015. – 29 мая. – С.13.
30. Юнко, Александра. «И я судьбу благословил…» : [в т.ч. о выходе журн. «Русское поле» №13, в
кот. опубл. заметка о «Ломоносовке»] // Руc. слово. – 2015. – 19 июня. – С.9.
31. Поэт Валерий Дударев в Кишиневе : [о встрече с поэтом и гл. ред. московск. журн. «Юность»
В. Дударевым в б-ке] // КП в Молдове. – 2015. – 24 июня. – С.3.
32. Бородаев, Вячеслав. Есть таланты в Молдове : [о концерте молодой исполнительницы бард.
песен Насте Чернышевой в «Ломоносовке»] // Pacificus.md. – 2015. – 26 июня. – С.3.
33. Ната талантом богата : [о творч. вечере молодой поэтессы Наты Явилиной в «Ломоносовке»] //
Эксперт новостей. – 2015. – 31 июля. – С.6.
34. Юнко, Александра. «Блюз уходящего лета…» : [о выставке клуба флористов «Диана» в Музее
этнографии, в т.ч. упомин. о прошлогодней выст. в «Ломоносовке»] // Руc. слово. – 2015. – 14
авг. – С.16.
35. Щелчкова, Маргарита : [поздравление газете «Эксперт новостей» в связи с 6-летием] //
Поздравь «Эксперт» - есть повод!. – Эксперт новостей. – 2015. – № 32 (11 сент.). – С.9.
36. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» : [об откр. «Есенинской декады» в «Ломоносовке» и
презентации юбилейного сб. «Гой ты, Русь моя родная…»] // Руc. слово. – 2015. – 2 окт. – С.6. –
Подписано: Наш корр.
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37. В Молдове прошла «Есенинская декада – 2015» : [об откр. декады в б-ке им. Ломоносова] //
Молд. ведомости. – 2015. – 6 окт. – С. 4.
38. Юнко, Александра. По пятам уходящего времени : [о презентации книг «Ковчег обетованный»
С. Прокоп и «Восхождение к истории. Русская проза Молдовы нач. ХХ1 в.», К. Шишкана в
«Ломоносовке»] // Руc. слово. – 2015. – 23 окт. – С.13.
39. Страницы истории Кишинева : [об участии КЛИКа в заседании Пушкинской аудитории РЦНК] //
Руc. слово. – 2015. – 23 окт. – С.3.
40. Федоров, Тимофей. Есенин навсегда : [о завершении «Есенинской декады» в Молдавии, орг.
Есенинским комитетом под председат. А. Коркиной] // Руc. слово. – 2015. – 6 нояб. – С.14.
41. Михайлов, Николай.«Книга года – 2015» : [о провед. фест. «Книга года – 2015» в б-ке им.
Ломоносова] // Руc. слово. – 2015. – 25дек. – С.14.
42. Михайлов, Николай. «Книга года – 2015»: новое дыхание : [о провед. фест. «Книга года – 2015»
в б-ке им. Ломоносова] //Молд. веомости. – 2015. – 22 дек. – С.4.
БИБЛИОТЕКА в Internetе:
1. Есенинские чтения в б-ке им. Ломоносова : [1/10/15] // http://russkie.md/ezhegodnyie-eseniskiechteniya/
2. Дрейзлер, М. «Это призрачность наших надежд» : [24/09/15 - о поэтич. вечере Валерия Шварца
в «Ломоносовке»] // http://dorledor.info/article
3. Дрейзлер, М. Хронограф русской словесности : [28/10/15 - о презент. кн. К.Шишкана и С.Прокоп
в «Ломоносовке»] // http://dorledor.info/article
4. Родина, Наталья: Русские в Молдавии : http://russian.md/sobytiya/moldova/664-den-animatsii.html
5. Родина, Наталья. «Шёл солдат...» : http://russian.md/russkij-mir/nasledie/667-shjol-soldat.html

Cereri neonorate
1. Suvorov, Victor. "Spărgătorul de gheaţă", Polirom, 2010
2. Фрейд Зигмунд . "Очерки по психологии сексуальности", 2013
3. Кови Стивен. "Семь навыков высокоэффективных людей", 2004
4. Харви Стив "Вы ничего не знаете о мужчинах", 2013
5. Силиг Тина. "Сделай себя сам. Советы для тех, кто хочет оставить свой след", 2013
56

6. Хокинг Стивен. "Краткая история времени", 2001
7. Мень Александр. "Сын человеческий", 2006.
8. Олкотт Луиза Мэй. "Маленькие женщины", 2014
9. Пелевин Виктор. "Любовь к трем цукербринам", 2014
10. Коллинз Уилки. "Муж и жена", 2007
11. Коллинз Уилки. "Отель с привидениями", 2008
12. Арджилли Марчелло. "Приключения Гвоздика", 2013
13. Ждан А. Н. "История психологии", 2004
14. Портер Элеонора. "Поллианна", 2008
15. Кондрашихина О. А. "Дифференциальная психология", 2009
16. Алешковский П. "Рыба. История одной миграции", 2006
17. Дышев Сергей. "Воры в законе и авторитеты", 2008
18. Нотомб, Амели. "Страх и трепет", 2006
19. Крайтон Майкл. "Затерянный мир", 2015
20. Крайтон Майкл. "Парк Юрского периода", 2005
21. Мухин Юрий. "Убийство Сталина и Берия", 2007
22. Дудова Л. В. "Модернизм в зарубежной литературе", 2002
23. Шемятенков Б. Г. "Европейская интеграция", 2003
24. Гришаева Нонна. "Советы дочкам. Папиным и маминым", 2012
25. Платон. "Пир", 2009
26. Акунин Б. "Планета Вода", 2015
27. Кундера Милан. "Невыносимая легкость бытия", 2007
28. "Самые красивые места России", 2006
29. Зорин К. В. "Когда гром грянул. Жить вопреки болезни", 2010
30. Гинзбург Евгения. "Крутой маршрут", 2008
31. Браун Ден. "Инферно", 2013
32. Гиллиан Флин. "Острые предметы", 2014
33. Янси Рик. "5-я волна", 2013
34. Ульсон Кристина. "Заложник", 2014
35. Гальего Рубен. "Белое на черном", 2005
36. Хейли Артур. "Вечерние новости", 2004
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Cărţi cu autografe:
1. Ciubucciu, Vlad. Frațiimei Carpatici – indienii. Romii în Moldova : monografia. – Chişinău : Pontos,
2015.
De la autor. 17.11.2015.
Vlad Ciubucciu – istoric, cercetător.
Filiala "M.V. Lomonosov"
2. Druță, Boris.Trandafiri pentru idiș. Traduceri din poeții evrei : poezii. – Chişinău : Cavaioli, 2015.
Читателям библиотеки им. М. Ломоносова от автора с любовью. 16.10.2015.
Boris Druță – poet, scriitor.
Filiala "M.V. Lomonosov"
3. Galaicu, Vasile. Iubesc că mi-i dat... : poezii. – Chişinău : Litera, 2009.
От автора с любовью. 20 сент. 2015.
Vasile Galaicu – poet, scriitor.
Filiala "M.V. Lomonosov"
4. Galaicu, Vasile. Perla : Ritm de cord : poezii. – Chişinău : Litera, 2012 .
Прекрасному дому – библиотеке им. М.В. Ломоносова, где люди и книги жаждут света
разума. Да пусть он не рассеется! 20 сент. 2015.
Vasile Galaicu – poet, scriitor.
Filiala "M.V. Lomonosov"
În limba rusă
5. Вассерман, Александр. Женщина в профиль : роман. – Кишинев : [s.n.], 2015. – 267с.
Библиотеке им. Ломоносова от автора.18.10.2015.
Александр Самойлович Вассерман – инженер-строитель, автор трех книг прозыи
публицист.статей в респ. прессе.
Filiala "M.V. Lomonosov"
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6. Аль, Маргарита. Миражи знь. – Москва : ДООС, 2014. – 247 с.
Кишиневской библиотеке от автора и издателя. Минск. 15.11.15.
Маргарита Аль – российский поэт.
Filiala "M.V. Lomonosov"
7. Антология малой прозы литературной группы "Белый арап" : рассказы. – Кишинев : [s.n.], 2015.
– 480 с.
Библиотеке имени Ломоносова от сообщества белых арапов, с благодарностью за
сохранность культурных ценностей. Олег Краснов. 27.11.15.
Олег Краснов – писатель, руководительтворческой группы "Белый арап".
Filiala "M.V. Lomonosov"
8. Белорусец, Сергей. Год кота и тигра. –Москва : [s.n.], 2015. – 627с.
Кишиневской библиотеке им. Ломоносова от автора на память. 15 ноября 2015г. Минск.
Сергей Белорусец – российский поэт, писатель.
Filiala "M.V. Lomonosov"
9. "Гой ты, Русь, моя родная!" : сб. к 120-летию со дня рожд. С. Есенина. – Кишинев : [s.n.], 2015.
– 112 с.
Любимой библиотеке им. М. Ломоносова на память о вечере "Есенинские чтения". А. Коркина,
Д. Николаев. 15.11.15.
Алла Коркина – поэт, писатель, председатель Есенинского комитета РМ.
Filiala "M.V. Lomonosov"
10. Какцюба, Елена. Глядящие на пламя. – Москва : ДООС, 2014. – 299 с.
Кишиневской библиотеке им. Ломоносова от автора. 15.11.15.
Елена Какцюба – российский поэт.
Filiala "M.V. Lomonosov"
11. Кондратьев, Константин. Собачья родина. – Воронеж : [s.n.], 2012. – 236 с.
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В Кишиневскую библиотеку им. Ломоносова – с глубоким почтением – автор. Март 2015.
Константин Кондратьев – российский поэт.
Filiala "M.V. Lomonosov"
12. Лупашко, Михаил. Солью и саблей. – Кишинев : [s.n.], 2015. – 252 с.
Коллективу замечательной библиотеки им. М.В. Ломоносова, от автора, в знак дружбы!
20.09.2015.
Михаил Лупашко – журналист, писатель.
Filiala "M.V. Lomonosov"
13. Лупашко, Михаил. Ставка светлейшего. – Кишинев : [s.n.], 2014. –160 с.
Орденоносному коллективу библиотеки им. Ломоносова от автора, тоже Михаила
Васильевича! Ура! 26.04.2015.
Михаил Лупашко – журналист, писатель.
Filiala "M.V. Lomonosov"
14. Новохатняя, Наталья. Побыть в тишине. – Кишинев : [s.n.], 2015. – 144 с.
Дорогой Ломоносовке с самыми добрыми пожеланиями от автора. 27.11.2015.
Наталья Новохатняя – поэт, писатель, член Ассоциации русских писателей РМ.
Filiala "M.V. Lomonosov"
15. Павлов, Юрий.Зеркала Мельпомены : стихи. – Кишинев : [s.n.], 2015. – 267 с.
Коллективу библиотеки им. Ломоносова от автора. 16.10.2015.
Юрий Павлов – поэт.
Filiala "M.V. Lomonosov"
16. Савостин, Николай. Трава Читы : стихи. – Москва : Буки Веди, 2013. – 368с.
Привет! Н. Савостин. 4.11.14.
Николай Савостин – поэт, писатель.
Filiala "M.V. Lomonosov"
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17. Серакуца, Штефан Тудор. Дуэль – 2. – Кишинев : [s.n.], 2015. – 300 с.
Библиотеке им. М.В. Ломоносова. 7.05.2015.
Штефан Тудор Серакуца –писатель.
Filiala "M.V. Lomonosov"
18. Серакуца, Штефан Тудор. От смеха до слез. – Кишинев : [s.n.], 2015. – 132 с.
Библиотеке им. Ломоносова в канун Дня Победы.
Штефан Тудор Серакуца – писатель.
Filiala "M.V. Lomonosov"
19. Стурдза, Александр. Размышления об учении и духе православной церкви : монография. –
СПб. : Нестор-История, 2015. – 176 с.
В библиотеку им. Ломоносова. 8.09.15.
Александр Стурдза – молдавский дипломат и писатель.
Filiala "M.V. Lomonosov"
20. Тарнакин, Владимир. Учебные заведения Кишинева 19 – начала 20 веков : монография /
Владимир Тарнакин, Зинаида Матей. – Кишинев : Pontos, 2014.
Библиотеке им. М. Ломоносова и клубу КЛИК от авторов. 6.12.2014.
Владимир Тарнакин – краевед, руководитель Клуба любителей истории Кишинева.
Filiala "M.V. Lomonosov"
21. Цвиркун, В. И. Соратник Петра Великого : монография. – СПб. : Нестор-История, 2015. – 216 с.
Библиотеке им. Ломоносова. 8.09.15.
Владимир Цвиркун – историк, доктор хабилитат ист. наук, руководитель секции
обществ. наук АНРМ.
Filiala "M.V. Lomonosov"
22. Чембарцева, Вика. Шелест олив : сб. стихов / Вика Чембарцева, Маргарита Колосова,
Светлана Афанасиу. – Кишинев : [s.n.], 2014. – 112 с.
Библиотеке им. Ломоносова от авторов. 22.10.2015.
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Вика Чембарцева – поэт, член Ассоциации русских писателей РМ.
Filiala "M.V. Lomonosov"
23. Шаргунов, Сергей. 93. – Москва : АСТ, 2013. – 568 с.
Дорогим читателям библиотеки Ломоносова – с любовью!
Сергей Шаргунов – российский писатель. Лауреат независимой премии "Дебют" в
номинации "Крупная проза", лауреат гос. премии Москвы в обл. литературы и
искусства.
Filiala "M.V. Lomonosov"
24. Шишкан, Константин. Восхождение к истории и хождения в современность. Русская проза
Молдовы начала ХХI в. : [лит. хроники]. – Chișinău : [s.n.], 2014. – 280 c.
Коллективу библиотеки им. М.В. Ломоносова с благодарностью за его неустанную работу
по пропаганде русской литературы в Молдове и за ее пределам. Константин Шишкан.
16.10.2015.
Константин Шишкан – писатель, искусствовед, ст. науч. сотрудник Ин-та культур.
наследия АНРМ.
Filiala "M.V. Lomonosov"
25. Шишкан, Константин. Диалог с "зеленым разумом" Земли : [пробл. сохранения антропоприрод. равновесия в условиях соврем. трансформационных процессов]. – Chișinău : [s.n.], 2015.
– 218 c.
Коллективу библиотеки им. М.В. Ломоносова с благодарностью за понимание и поддержку.
Константин Шишкан. 11.12.2015.
Константин Шишкан – писатель, искусствовед, ст. науч. сотрудник Ин-та культур.
наследия АНРМ.
Filiala "M.V. Lomonosov"
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