REALIZAREA OBIECTIVELOR PROPUSE
Anul 2014 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 programul "Priorităţile Anului". Vezi: comp.
Priorităţile Anului.
Filiala "M. Lomonosov" a reuşit să completeze fondul cu cărţi noi din diferite domenii, datorită donaţiei
scriitorilor şi editurilor din Moscova. Un eveniment important, reflectat în presă, a devenit prezentaţia acestui
cadou, înmânat în mod solemn de către ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova Farit Muhametşin.
Printre cărţi au fost şi unele cu autografe de la scriitorii renumiţi. Vezi: comp. Cărţi cu autografe.
O mare parte de cărţi Filiala a primit în dar de la organizaţiile obşteşti, de la autorii autohtoni şi de la cititori. Pe
parcursul anului colaboratorii au avut mult de lucru pentru a introduce toate cărţile noi în fondul bibliotecii.
Vezi: comp. Completarea colecţiilor.
În 2014 s-a început lucrul asupra introducerii fondului muzical al Secţiei Artă în catalogul electronic şi
barcodarea cărţilor. Vezi: comp. Automatizare şi informatizare.
Anul 2014 a devenit anul mai multor inovaţii culturale cu manifestările efectuate pentru prima dată. În incinta
bibliotecii au început activitatea cursurile de studierea a limbilor engleză şi germană. Biblioteca a participat la
concursul internaţional pentru cea mai bună lectură a versurilor lui Rasul Gamzatov. În spaţiul bibliotecii au
avut loc unele manifestări ale Primului Festival internaţional de literatură "Пушкинская горка". Cu succes a fost
organizată Săptămâna Binefacerii, indicând necesitatea continuării acesteia şi pe viitor. Reuşită a fost
participarea la acţiunea "Noaptea în bibliotecă" şi la proiectul "Trolleybook". S-au deschis cluburi noi de discuţie
– "Lumea simbolurelor" (criptologic) şi "Cunoaşte-te pe sine" (direcţia psihologie-astrologie). Au apărut noi
asociaţii de cluburi – clubul pentru femei “Fantezia” şi cercul amatorilor de desen "Curcubeul". Vezi: comp.
Programele culturale şi manifestări.
Filiala a efectuat un şir de manifestări din domeniul propagării cărţilor, lecturii şi culturii, utilizând diferite forme
în cadrul programelor "Lecturile de vară", "Ora poveştii", "Copiii Chişinăului citesc o carte", "Decada
Chişinăului", "Maratonul Puşkinian", "Teatrul cărţii".
Au continuat cu succes activităţile cluburilor de lector – "Пушкинский", "Рериховский", "Живая этика",
"Planeta curata", precum şi a asociaţiilor de club care activează mai mulţi ani pe lângă bibliotecă – clubul
amatorilor de flori "Iris", salonul muzical-literar "Elegia", clubul de credinţă creştină "Discuţii duminicale", clubul
"Esenţa Timpului", clubul cinematic "Retroiluzion". Un eveniment important pentru Filiala a fost editarea cărţii
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"Учебные заведения Бессарабии XIX-XX вв.", pregătită pentru publicare de către clubul istoriei Chişinăului şi
finanţată de Centrul Federaţiei Ruse de Cultură şi Ştiinţă.
Biblioteca a participat la Zilele FedEx, înaintând propuneri cu comunicarea "Lădiţa inovaţiilor" și la conferinţa
anuală "Acceptăm provocările, celebrăm succesele" la tema "Inovaţii culturale ale bibliotecii".
Anul acesta s-a evidenţiat prin cantitatea lansărilor cărţii, care au fost prezentate în incinta bibliotecii. De
asemenea a fost efectivă şi activitatea în domeniul propagării fondului de cărţi – multe expoziţii tradiţionale au
avut loc şi în incinta Filialei, şi în afara ei. Vezi: comp.Colaborare. Mult mai multe expoziţii virtuale, decât în
anul precedent, erau plasate pe site-uri şi bloguri. Vezi: comp. Activitatea expoziţională.
În domeniul cercetărilor bibliografice a fost efectuat un volum impunător de lucru: la nivelul de finisare e
biobibliografia "Poeta Ala Korkina", paralel se lucrează la biobibliografiile scriitorilor Nicolai Savostin şi Chiril
Covaldji. Filiala în colaborare cu Asociaţia scriitorilor ruşi din RM continua lucrul asupra almanahului "Под
пряным солнцем Кишинева" şi împreună cu Clubul republican al floriştilor "Diana", lucrul asupra bucletului
"Цветов живые голоса". Vezi: comp. Activitate de cercetare şi bibliografică.
Filiala continuă colaborarea cu partenerii săi – cu organizaţiile obşteşti, participând la "Etnofestivalul", organizat
tradiţional în fiecare an, la conferinţele republicane şi concursuri, la Săptămânile "Scrisul şi cultura slavonă",
"Literatura şi spiritualitatea rusă". Vezi: comp. Colaborare.
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 folosit 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.
Colaboratorii bibliotecii au trecut cu succes atestarea profesională, confirmând categoriile. Vezi: comp.
Personalul. Ridicarea nivelului profesional.
Activitatea Filialei, manifestările organizate şi evenimentele au fost reflectate în emisiunile radio şi TV. Vezi:
comp. Biblioteca la radio şi TV.
În periodica republicană de asemenea a fost reflectată activitatea Filialei – 54 de surse au apărut pe parcursul
anului în ziare, 6 din ele fiind scrise de colaboratorii bibliotecii. Vezi: comp. Biblioteca în presă.
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Priorităţile anului
Anul Dumitru Matcovschi
17 manifestări, 367 participanţi
Pentru promovarea creaţiei poetului D. Matcovschi biblioteca a petrecut următoarele manifestări:
medalion literar-art.

1

17 participanţi

oră de lectură

13

280 participanţi

discuţii-dezbatere

2

60 participanţi

concurs

1

10 participanţi

expoziţii tradiţionale

4

103 documente

În cadrul susnumitelor manifestări au fost organizate: "Ore de lectură", pe operele lui D. Matcovschi, în limbile
română şi rusă: "Înger de pază"; "Femeie frumoasă cu suflet de trandafir"; "Начало всех начал..."; "От
млечности звезд, от пожаров заката"; discuţii : "Что называлось Родиной сперва…", "Eu nu sânt martir, nu
sânt apostol.. Au fost om". Cu prilejul Zilei internaţionale a femeei a fost desfăşurat medalionul muzical cu
participarea studenţilor colegiului muzical "Ştefan Neaga", unde s-au interpretat operele pe poeziile poetului
"Sărut, femeia, mîina ta".
Cei mai activi participanţi la orele de lectură şi discuţii-dezbatere au fost elevii liceului L. Rebreanu, A. Stîrcea,
E. Alistar şi a cluburilor de creaţie "Flacăra" şi "Albatros". Cele mai frumoase versuri: "Sărut femeie mâna ta",
"Apără-mă frunză de tei", "Cu numele tău", "Un bătrîn şi o bătrină" au fost interpretate în cor.
Membrii clubului de creaţie "Flacăra" au participat la concursul declamatorilor Valeriu Cupcea şi s-au ales cu
premii şi diplome de menţiune următorii copii:
Dorin Moscovciuc – premiul întîi,
Veronica Bejenari – locul doi,
Ecaterina Ciaglîc – diplome de menţiune.
Lucrările au fost promovate atît în limba română, cît şi în rusă.
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Programul național de promovare a modului sănătos de viață
32 manifestări, 570 participanţi
Fiecare săptămână au avut loc întâlnirile Cercului de adepţii modului sănătos de viaţă "Elbrus", unde au fost
discutate temele următoare: "Круг женской силы: возможности оздоровления организма"; "Суставная
гимнастика"; "Омоложение нервной системы"; "Оздоровление внутренних органов, укрепление нервной
системы по методу академика Сытина"; "Очищение почек, печени"; "Оздоровление позвоночника";
"Оздоровление глаз"; "Оздоровление кишечника". A fost alcătuită şi lista literaturii recomandate la tema
"Modul sănătos de viaţă"

Proiectul Trolleybook
Filiala a participat la acest proiect, având trei zile de servicii – 10 iulie, 10 august şi 24 septembrie, în cadrul
cărora au avut loc următoarele manifestări:
Orele de lectură, în cadrul căruia colaboratorii au citit următoarele cărți: "Жемчужины Адальмины и другие
волшебные истории", "Gogoașa".
"Motanul încălţat", "Scufiţa roşie", "Păcală şi Tândală", "Trăistuţa – făcătoare de minuni" de Ada Zaporojan, "Ieduţii
supăraţi" de Valentina Moşneaga-Mitrofan, "Alba ca zăpada" şi versuri pentru cei mici de Ianoş Ţurcanu şi Marcela
Mardare.
Concursuri - "Ghici ghicitoarea mea", "Personajul meu preferat din poveste", "Ghicitori pentru minori" şi "Ghiceşte
pasărea".
A avut loc şi un master-class la quilling – fetele din liceul "E. Alistar", care au venit întâmplător la "Trolleybook", au
învăţat arta creării unor tablouri din fâşiile de hârtie, prezentată de specialistul în domeniu Diana Bragarenco.
Pentru toţi s-au găsit ocupaţii: Copiii de 2-4 anişori răsfoiau cărţile cu tablouri colorate sau colorau ei înşişi în cărţulii
speciale; părinţii găseau ceva interesant de citit în reviste sau făceau cunoştinţă cu cărţile de pe raft. Copiii, pe lângă
cărți, aveau încă o atracție, ocupând locul la volan pentru a conduce troleibuzul.
Biblioteca "Lomonosov" a continuat acțiunea "Dar din Dar", care se petrece în filială, propunând cititorilor să aleagă
cărţile în limba rusă drept cadou de la "Trolleybook" - cărţile care şi noi le-am am primit în dar de la cititori.
Pe data de 10 iulie am fost vizitaţi de dna Lidia Kulikovski cu un grup de bibliotecari din raioanele republicii care au venit
să vadă în acţiune fenomenul nou de lucru al bibliotecii "B. P. Hasdeu" cu cititorii municipiului.
Pe 24 septembrie toţi au fost informaţi despre folosirea surselor electronice pentru colaborarea reciprocă dintre biblioteca
şi cititorii, prezentândule posibilităţile prin iPad:
1. Accesul la site-urile bibliotecii "Hasdeu" şi "Lomonosov", ce fel de informaţii se află şi cum pot fi utilizate;
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2. Accesul la blogurile, la posturile bibliotecii pe Facebook, Youtube ş.a., unde este reflectată activitatea bibliotecilor prin
informaţii şi fotografii.
3. Accesul la catalogul centralizat pentru a găsi cartea necesară şi posibilităţile de a o comanda.
4. Informaţiile despre securitate în internet – au fost repartizate şi nişte fliere cu informaţii speciale.
Copiii-şcolari au manifestat interes pentru colecţia "101 cărţi de citit într-o viaţă" şi au primit informaţia necesară cum de
găsit aceste cărţi în bibliotecile filialelor.
Staționînd pe loc în parc, acest troleibuz participă la mișcarea cărților și a lecturii în orașul nostru – cititorii, părăsind
"Trolleybook", ne spuneau că a doua zi vor veni neapărat!

Vizite - (267 – copii, 77 – tineri, 190 – adulţi) (În total: 534)
Concluzie: Practica organizării lucrului în acest proiect ne-a demonstrat necesitatea lui și posibilitatea promovării
biblioteciilor, creșterea considerabilă a cititorilor. Unii au aflat informații despre filialele bibliotecii B. P. Hașdeu cu
aplicarea serviciilor noi tehnice: a planșetelor și internertului. Atît copii, cît și cei maturi au fost cointeresați în serviciile și
manifestările culturale, unde au participat cu mare placere. Proiectul incontestabil are viitor!

I. Dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor
În anul 2014 biblioteca a primit 3688 documente noi pe suma - 243420,83 lei. Din ele: dăruite bibliotecii – 2507
exemplare, pe suma - 192723,21 lei. Cumpărate - 808, pe suma- 46421,27 lei.
Abonare – 55 de titluri.
Biblioteca în decurs de un an a primit în dar cărţi de la cititori din propriile lor colectii, cu care a fost necesar efectuarea
următoarelor lucrări: schimbul cărţilor în stare de defect din fondul ei şi înlocuirea lor cu cele dăruite - în stare bună . În
acest an înlocuirea a constituit – 6000 exemplare. Pe lăngă acestea, s-au ales cărţi pentru oferirea lor în dar bibliotecilor
rurale.
Pe tipul de documente: cărţi – 2767; publicaţii periodice– 17; note – 50; AV – 1; documente electronice – 20; altele–
0.

Pe secţii: 0 – 127; 1 – 51; 2 – 37; 3/36 – 137; 37 – 28; 39 – 13; 5 – 61; 6/69 – 44; 61 – 19; 63 – 44; 65 – 23;
7/793 – 183; 794/799 – 10; 80/81 - 100; 82/89 – 1963; 82.09 – 127; 821.135.1 – 475; 821.135.1(09) – 26; 9 –
202; 91 – 18
Literatura artistică predomină – 2438 exemplare. Mai puţin a fost achiziţionată literatura de specialitate - 1250.
Un număr mai mic de cărţi – din secţiile 61, 65, 91, 794/799.
Pe limbi: Predomină literatura în limba rusă – 2730 exemplare; română - 946; engleză - 7; franceză – 1; altele
– 4.
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În comparaţie cu anul trecut au fost primite cu 1011 documente mai mult. În 2014 datorită parteneriatului cu
Asociaţia scriitorilor ruşi a RM, prin susţinerea ei, biblioteca şi-a completat considerabil fondurile sale cu
literatură nouă: a primit în dar un număr mare de cărţi, 2200 de exempalre de la edituri şi scriitori ruşi.
Cantitatea de documente achiziţionate în variantă electronică a scăzut de la 50 până la 20 de exemplare.
În 2014 biblioteca a primut în dar cărţi cu autografe – 45 de exemplare. Printre cărţile dăruite de autorii din
Moscova, sunt multe cu autografele unor literaţi şi scriitori bine cunoscuţi – Vladimir Liciutin, Larisa Vasilieva,
Iury Poleakov, Igor Volghin, Dmitry Jukov ş.a. Cărţile sale cu autografe au fost transmise pentru biblioteca
noastră de către Stanislav Kuneaiev, Iunna Moriţ, Serghei Şargunov: Vezi anexa № 4 Cărţi cu autografe.
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 № 3. Cerinţe nesatisfăcute.
Lucrul cu fondul
1. În 2014 году biblioteca a transmis penitenciarului or. Leova 1200 cărţi, pe suma 4480,02.
2. În urma împrumutului interbibliotecar au fost împrumutate în alte filialei (Ovidius, Codru, Mickiewicz,
Mangher) - 38 cărţi din secţiile 82/89, 5, 94. Prin Schimb Interbibliotecar, de la Biblioteca Centrală a fost
efectuat împrumutul cărţii comandate de cititor: Дроздов, Н., Макеев. А. Ключи к тайнам природы, 1988;
Dina Rubina "Ангел конвойный", Франсуаза Саган "Немного солнца в холодной воде", Тамара Петкевич
"Жизнь – сапожок непарный" ș.a. În Centrul de cultură și știință rusă – cărți din domeniul istoriei a Primului
război întîi mondial.
3. Reparaţia cărţilor: Total 2014 г. cu forţele voluntarilor au fost reparate 450 cărţi. Necesită reparaţie
aproximativ 1500 cărţi. Într-un an biblioteca a înlocuit cărţile rupte şi vechi din fondurile sale pe cele identice în
stare bună, dăruite de cititori – 3500 exemplare.
Pe 1 ianuarie 2015 fondul bibliotecii reprezintă 115936 unităţi pe suma - 1476814,16 lei.
Concluzii: În 2014 fondul s-a majorat, în primul rând, datorită mai multor cadouri de carte. Achiziţiile de la
Departamentul Managmentului Infodocumentar au fost mai puţine – 808 de ex. şi mai mult în limba română.
Or, pentru Filiala cu specializaţia în limba rusă se cere şi literatura noua în limba rusă, atât cea artistică, cât şi
de specialitate. Pe lângă aceasta, avem nevoie şi de literatură în limbi moderne – engleză, franceză, germană.
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II. Utilizarea bibliotecii:
Utilizatori, vizite
Vizte

Cititorii activi

2014 – 111628

2014 – 9233

2013 – 100 554

2013 – 6445

În comparaţie cu anul trecut în 2014 se observă tendinţa creşterii, atît în echivalentul de cifre privind vizitarea
bibliotecii, cît şi a cantităţii cititorilor activi. Necătînd la motive obiective, privind scăderea frecventării a
bibliotecilor publice, în Lomonosovka au fost depuse diverse eforturi pentru atragerea cititorilor. Pentru aceasta
în decurs de un an au fost desfăşurate un număr mare de manifestări literar-muzicale, poetice, culturale şi de
masă, de educaţie generală. Maxim au fost implicate blogurile bibliotecii – pentru copii şi tineri, precum şi siteul, 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. Trebuie să menţionăm că, un
număr impunător de cititori au fost atraşi datorită proiectului de vară "Trolleybook", în care colaboratorii noştrii
prezentau la toţi doritorii resursele bibliotecii. Un număr mare de vizite au fost observate după manifestarea,
consacrată prezentării a mai mult de 2000 de cărţi, care au fost transmise în dar bibliotecii CRCŞ a RM.
Aceasta este o tendinţă de creştere pozitivă. Însă, 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 buni asigurări cu echipament tehnic. Biblioteca noastră nu dispune de
posibilităţile necesare pentru cititori în ceea ce priveşte lucrul cu calculatoarele: un calculator pentru cititori nu
este suficient. Cum rezultă din tabel, indicatorii de cifre 2014 sunt mai mari în comparaţie cu 2013. Coeficientul
cititorilor noi - 1276 confirmă interesul cititorilor pentru bibliotecă, influenţarea lor să devină mai activi – este
obiectivul nostru, care este destul de realizabil.
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III. Utilizarea resurselor infodocumentare:
Împrumutul pe domenii:
2014

2013

0

35553

55805

1

1083

1799

2

4189

4277

3/36

7222

4099

37

2020

1340

39

2888

2475

5

4479

3956

6/69

4929

3097

61

2373

3418

63

1964

1867

65

885

735

7/793

18841

17034

794/799

419

670

80/81

1398

2216

82/89

107978

103932

82.09

3823

627

821.135.1

10917

13660

821.135.1.09

1507

618

9

1613

2202

91

4389

6814

Împrumutul de cărţi în 2014 a constituit 218470 exemplare. Împrumutul Secţiei literaturii de specialitate în 2014
a constituit - 132 561, în 2013 împrumutul de cărţi a fost de 113731 – cu 18830 unităţi mai mic. Analiza
documentelor împrumutate dovedeşte că tendinţele de bază a solicitărilor cititorilor nu s-au schimbat. Ca şi în
anii precedenţi cititorii au studiat dreptul, economia, politica, sociologia. În 2014 cele mai solicitate au fost
cărţile din compartimentul 0 (enciclopediile, dicţionarele, tehnologiile de calculatoare, etc.), ce se poate explica
prin faptul că în timpul excursiilor pentru elevii liceelor şi gradiniţelor, aceştia deja au făcut cunoştinţă cu fondul
secţiei bibliografice, în care se găsesc cărţile, ilustraţiile şi informaţiile fiind atractive. Secţia 004 a fost la fel de
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solicitată pentru cei studiază la lecţiile bibliografice şi consultările de grup a "Cursurilor de calculator" pentru
persoane de vîrsta a treia, ce doresc să deprindă metodele de lucru cu calculatorul. Cele mai populare în rîndul
cititorilor sunt cărţile din secţia 3/36 (ştiinţele publice, politica, dreptul, memoriile de război), care se bucură de
solicitări mari la utilizatorii de vîrstă majoră. În 2014 biblioteca, la fel, a participat la proiectul internaţional a siteului "Хорошее окружение", a desfăşurat webinare de tendinţă psihologică şi pedagogică cu particiaprea de
pedagogi şi educatori, de aceea a crescut împrumuul de cărţi în secţia 37 (Educaţie populară). Au crescut şi
indicii criticii literare, ce este legat de primirea în dar a publicaţiilor literare, dăruite de scriitori ruşi. O cantitate
neînsemnată în comparaţie cu anul trecut în împrumutul de carte din secţiile 63 și 65. Cititorii bibliotecii des
întreabă literatura pe domeniile - psihologie şi filosofie, dar acesastă secţie deja demult nu a fost completată de
literatură nouă – împrumutul în acest an a fost mai puţin mai mic, decît în anul trecut. O cantitate nu prea mare
de împrumut în secţiile 794 (sport) и 80/81 (lingvistica), ce se poate explica prin lipsa de intrări noi, precum şi
cu um interes masiv faţă de aceste teme, interesante îndeosebi pentru specialişti. Cititorii des se interesează
de literatură din secţia 61 (medicină), dar dun păcate, cărţile care sunt în această secţie sunt editate încă în
anii 80-90 a secolului trecut, de aceea împrumut de carte este mai mic decît anul trecut.
Împrumutul în Secția literaturii artistice în anul 2014 au fost mai înalt decît 2013 datorită donației a Ambasadei
Ruse.
Împrumutul în Secția arte au fost mai înalt datorită activității clubului literar-muzical "Elegia" și atelierelor de
creație a artei aplicative.
Împrumutul după limbă:
2014

2013

Rom

19787

20087

Rus

198195

209755

Eng

296

445

Ger

110

204

Fran

73

150

Alte limbi
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În 2014 la fel ca şi în 2013 au fost împrumutate mai multe documente în limba rusă. Împrumutul documentelor
în limba română în comparaţie cu 2013 nu s-a schimbat simţitor.
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Împrumutul pe suport tipărit:
Cărţi

Periodice

Muzica tipariţă

AV

Resursе internet

2014

146426

32329

3732

417

32164

2013

139818

40832

3561

1066

52157

După tipul de publicaţii se observă următoarea situaţie: ca de obicei mai mult se împrumută cărţile - 146426 ,
apoi publicaţiile periodice - 32329. Împrumutul de carte publicaţiilor audiovizuale şi electronice în acest an s-a
micşorat (417).
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. Mult mai des au fost utilizate resursele de
internet, datorită apariţiei zonei WiFi şi a încă unui computer la Abonament. Pe de altă parte, s-a micşorat
împrumutul periodicii – din cauza micşorării listei de abonare.
DESERVIREA CITITORILOR – COPII
Vizite

Cititorii activi

2014 – 18684

2014 – 1965

2013 – 18629

2013 – 1365

În 2014 am avut cu 55 vizitatori mai mult decât în 2013, datorită manifestărilor culturale diverse, şi cu 600
cititori activi mai mult decît în 2013, datorită achiziţiilor noi şi programelor "Ora poveştii", "Ora de lectura",
"Copiii Chişinăului citesc o carte", "Lecturile verii".
În secţia "Copiii" au fost depuse diverse eforturi pentru atragerea cititorilor: pentru aceasta pe parcursul anului
au fost desfăşurate un număr mare de manifestări: literar-muzicale, ore de lectură, ora poveştilor, excursiile
copiilor din grădiniţele şi liceele din cartier. Într-un mod maximal au fost implicate blogurile bibliotecii – pentru
copii şi tineret, precum şi site-ul, pe care în permanenţă erau prezentate ultimele noutăţi din viaţa bibliotecii.
Deseori cititorii accentuau faptul că au aflat informaţii despre activitatea Filialei "M. Lomonosov" din noutăţile
de pe reţelele de socializare. Trebuie de menţionat, că un număr impunător de cititori au ajuns la bibliotecă,
după vizitare "Trolleybook-ului", unde colaboratorii noştrii prezentau tuturor resursele bibliotecii. A crescut
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numărul de copii-cititori şi datorită achiziţiilor noi de carte destinată lor. Cele mai solicitate cărţi au fost acele din
domeniul literaturii artistice, precum şi cele din domeniul ştiinţilor naturale şi tehnice.
Împrumutul pe domenii:
2014

2013

0

2311

5632

1

15

121

2

1259

719

3/36

1275

727

37

1222

605

39

86

113

5

1243

533

6/69

1130

723

61

-

16

63

-

10

65

-

-

7/793

109

257

794/799

31

38

80/81

145

510

82/89

40743

46652

82.09

61

87

821.135.1

4641

6891

821.135.1.09

451

38

9

186

222

91

1145

1310

În anul 2014 împrumutul a constituit 56053. Cele mai solicitate au fost cele din domeniul literaturii artistice,
datorită achiziţiilor noi pentru copiii preşcolari şi cei liceeni.
Foarte populare printre cititorii tineri au fost enciclopediile, dicţionarele, cărţile din domeniul tehnologiilor
informaţionale.
Literatura din domeniul ştiinţilor naturale, tehnice, a religiei.
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Împrumutul după limbă:
2014

2013

Rom

5985

7424

Rus

50011

57698

Eng

43

66

Ger

7

11

Fran

7

5

Alte limbi
Pe primul loc s-a plasat literatura în limba rusă - 50011, apoi cea în limba română
Împrumutul pe suport tipărit:
Cărţi

Periodice

Muzica tipariţă

AV

Resursе internet

2014

51833

3877

15

15

311

2013

56370

8646

25

18

145

După tipul ediţiilor pe primul loc s-au plasat cărţiile - 51833. Ediţiile periodice pe locul doi - 3877.
Expoziţii tradiţionale şi virtuale
Total expoziţii în 2014 – 283; (în 2013 – 169), au fost expuse 4512 documente (în 2013 - 4759). Din ele
tradiţionale – 181 (expuse 3908 cărţi), virtuale – 102 (expuse 604 cărţi). În anul trecut numărul de expoziţii
virtuale - 15 (expuse documente - 147)
Expoziţii şi documente expuse în "Secţia copiii"
În secţia "Literatură pentru copii" s-au expoziţionat 52 de expoziţii, au fost expuse 1444. de documente.
Expoziţii virtuale pe blogul pentru copii – 26, din ele expuse – 119 cărţi. În comparaţie cu anul trecut cantitatea
a sporit considerabil.
Analiza împrumutului ediţiilor periodice:
În 2014 din periodică a fost împrumutate 32329 de exemplare, ce în comparaţie cu 2013 este mai puţin cu
8503. Pentru acesta există motive obiective: cantitatea publicaţiilor periodice achiziţionate a scăzut. Cea mai
solicitată rămîne a fi periodica din secţiile: 0, 2,3/36, 39, 6, 61, 82/89. Acestea sunt revistele: "Огонек",
12

"Бурда", "Вестник ЗОЖ", "Вокруг Света", "Здоровье", "Знание-сила", "Караван историй", "Крестьянка",
"Лиза", "Наука и жизнь", "Наука и религия", "Радио", "Родина", "Смена", "Техника молодежи". De solicitări
majore se bucură periodica din secţia 82/89 – revistele literar-artistice: "Иностранная литература", "Дружба
народов", "Звезда", "Нева", "Знамя", "Наш современник", "Москва", "Новый мир".
Concluzii: Ediţiile periodicile sunt cerute de cititorii ca şi înainte, deci pentru cei care prima dată păşesc pragul

bibliotecii devine o surpriză plăcută lista impunătoare a ziarelor şi revistelor. Aşa sau altfel, mai mulţi cititori vin
la bibliotecă doar pentru a lua cunoştinţă cu cele scrise în presă, de aceea e necesar ca să fie păstrată
cantitatea ediţiilor de abonare.

Activitatea bibliografică
1. Asistenţa informaţională
Tranzacţiile de referinţe – 1704.
Printre cele mai interesante referinţe se enumeră cele ce ţin de literatură şi religie: de ex., a fost întrebată
poezia lui A. Puşkin, care începe cu cuvintele "Mne skučno, bes..." ("Scenele din "Faust"), literatura despre
viaţa lui Chiril şi Mefodii, despre motive religioase în creaţia lui A. Blok. Un număr mare de referinţe s-a referit
la noile apariţii a unor cărţi – continuarea romanelor since-fiction "Golodnye igry" de S. Collins şi a celor de
dragoste: L. Uliţcaia, V. Tokareva. Cititorii s-au interesat mai mult de literatura religioasă şi de cea istorică:
"Istoriâ sela Semenovka", "Monastyri Moldovy", "Žitiâ vseh svâtyh" (psalmi).
Cele mai utilizate resurse bibliografice în 2014 ca şi în 2013, rămân a fi sursele de la raft, Internet-ul şi fondul
de referinţă (dicţionarele şi enciclopediile). S-au mai aplicat programele „Cataloging”, dar şi catalogul vechi de
pe fişe este utilizat. Ca şi în anul 2013, limba referinţelor efectuate rămâne a fi cea rusă – 80 % şi română – 20
%. Propuneri pentru îmbunătăţirea soft-ului „Biblioreferinţe” – micşorarea numărului de câmpuri.
2. Informarea utilizatorului
Liste de recomandare: – 6
"Книги по истории России" - 58 unit.
"200 лет со дня рождения о М.Ю. Лермонтове" – 13 unit.
"К 86-летию Иона Друцэ" – 17 unit.
"Вахтангов и вахтантовцы. К 100-летию театральной школы" - 10 unit.
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"К 60 летию со дня рождения Юрия Полякова" – 12 unit.
Межэтнические отношения в Республике Молдова – 10 unit.
Semne de carte – 5
"Литература о поэме А.С. Пушкина "Цыгане" – (18 unit., tirajul – 30 ex.)
"Крылатые строчки Пушкина" – (9 citate, tirajul – 30ex.)
"О Пушкине с любовью" – (6 citate, tirajul – 30 ex.)
"Литература о Вертинском" – (12 unit., tirajul – 25ex.)
"Безопасность в интернете" – (tirajul – 25ex.)
Mape tematice – 2
"Istoria Chişinăului" – 25 unit.
"Biblioteca "M. V. Lomonosov" în presă” – 54 unit.
Zile de informare (cantitate, teme, participanţi) – 8 (332), ele fiind dedicate anul acesta, în special, lansărilor
de cărţi noi, primite în dar din Rusia.
Reviste bibliografice (tradiţionale, virtuale) (cantitate, teme) – 60. Printre temele esenţiale pot fi nominalizate:
Новые книги по истории России; К 200 летию со дня рождения М.Ю. Лермонтове; К 86-летию Иона
Друцэ; Вахтангов и вахтантовцы. К 100-летию театральной школы; К 60 летию со дня рождения Юрия
Полякова; Молитвы русских поэтов; Новые книги о русской литературе; Путешествие в "Страну Поэзии";
Читаем хорошую поэзию в хороших переводах; Издательство "Прогресс-Плеяда" читателям
"Ломоносовки"; Новые книги о Пушкине; В мире искусств; "Преданья старины глубокой"; Серия "Путь
русского офицера"; Морские истории; Серия "Великие... в романах"; Россия в начале 20 века; Вопросы
веры; События недавно минувших дней; Серия "Военные приключения"; Криминальное чтиво; Серия
"Сделано в СССР"; Серия "Сибириада"; Крутые повороты сюжета, ş.a.
Alte activităţi (cantitate, teme)
Pentru elevii Liceului "Rambam" a fost organizat concursul intelectual (1 – 21) "Что? Где? Когда?"
Pe parcursul anului au fost organizate următoarele expoziţii de literătură de referinţă: "Информационносправочная литература - Новые поступления" - 4 (125 unit.); "Библиографические издания
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муниципальной системы Б. П. Хашдеу" - 34 unit.; "Биобиблиографические пособия филиала М.
Ломоносова" – 3 unit.
3. Utilizarea resurselor informaţionale
Tranzacţii de referinţe – cantitate (scurtă analiza în general în text (în comparaţie cu anul 2013 teme noi,
resurse informaţionale des utilizate, limbi etc.), cele mai interesante şi complicate referinte; propuneri pentru
îmbunătăţirea soft-ului Biblioreferinţe).
Note: Nu analizăm referinţele după tip, domenii, limbi, resurse informaţionale etc. (nu repetăm cifrele care sunt
în soft)!
4. Cultura informaţiei
Tranzacţii de instruire (lecţii, consultaţii) – cantitate, analiza în general (propuneri pentru îmbunătăţirea softului Biblioreferinţe). În cadrul Săptămânii Uşilor deschise, a avut loc lecţia bibliografică pentru elevii liceului
"Rambam" şi un master-clas la utilizarea literaturii de referinţă pentru a găsi răspunsuri la întrebări.
Lecţii bibliografice. În cadrul Zilei bibliografiei (26.11. 2014) au fost prezenţi elevii Liceului theoretic cu
profil sportiv (40 de elevi cu 2 profesori) şi elevii Internatului Sportiv Republican (28 de elevi cu un profesor)
Cu scopul de instruire cum să se orienteze în bibliotecă, au fost organizate lecţiile bibliografice referitor la
utilzarea biobibliografiilor, la utilizarea fondului de referinţă, consultații la căutarea cărţilor pe raft.
În cadrul Programului Zilei bibliografiei au avut loc:
1. Expoziţiile: "Achiziţii noi la "Lomonosovka": enciclopedii, dicţionare, îndrumări, bibliografii - 26 unit.;
Scriitorii Republicii Moldova în bibliografiile editate de Biblioteca Municipală - 38 unit.;
2. Prezentarea biobibliografiilor elaborate de Filiala "M. Lomonosov" - "Puşkin în Basarabia"; "Presa
Basarabeană"; "Рыцарь Великого Книжества - Constantin Şişcan"; şi informarea despre lucrul
asupra bibiografiilor noi, dedicate poeţilor ruşi din R.M. - N. Savostin, R. Kovalgi, A. Korkina,
evidenţiind şi cum se efectuiază acest lucru la direct, folosind Cronicile presei, dar şi pentru ce se face
acest lucru, cum pot fi utilizate astfel de biobibliografii pentru ulterioarele referate, lucrări de licenţă,
teze de doctorat etc.
3. Au fost organizate lecţiile bibliografice referitor la utilzarea biobibliografiilor, a fondului de referinţă,
consultațiile referitor la căutarea cărţilor pe raft.
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4. Lecţiile despre utilizarea Site-ului Bibliotecii "M. Lomonosov" şi a Blogurilor pentru copii şi pentru
tineret pentru a face cunoştinţă cu noile achiziţii sau/şi cu listele de cărţi la o temă anumită. I-a fost
înmânată lista bibliografică de achiziţii anului 2014 la tema "Istoria Rusiei".
5. Prezentarea Secţiei "Bibliografie" a Filialei - trecerea în revistă a fondului şi a posibilităţilor de a găsi
informaţia necesară, utilizând catalogul tradiţional, cel virtual şi literatură de îndrumare.
6. A fost realizat un concurs pentru a pune în practică deprinderea de a utiliza literatura de îndrumare
pentru a găsi răspunsuri la întrebări din diferite domenii (literatură, istorie, biologie, artă, etc.)
Concluzii: Activitatea bibliografică a Filialei pe parcursul anului a fost eficientă şi destul de rodnică, fiind
determinată de necesitatea propagării cărţilor noi, primite în dar din Rusia, provocând interesul cititorilor şi
ajutându-le să se orienteze în diversitatea tematică a achiziţiilor noi.

Difuzare culturală 836 (18855)
Servicii şi programe noi
Inovațiille anului 2014 au fost întemeierea
1. Cursurilor de limbi străine – engleză și germană pentru cititorii de vîrsta a treia cu pedagogul voluntar din
Germania Ana Vogelsang
2. Lecțiile psihio-astrologice în cadrul lectoriului "Cunoaște-te pe sine însuși"
3. Lecțiile în cadrul lectoriului în domeniului criptologiei "Мир шифров"
4. Prezentarea instituțiilor superioare de învățămînt din Rusia pentru abiturienți
5. Ateliere de creație pentru amatorii de pictură și desen în cadrul cenaclului "Curcubeul"

Programul Ora Poveştii
Activitățile programului au fost în grădiniță: № 17, № 40, № 91, № 106, № 216, precum și în liceile V. Lupu, Liviu
Rebreanu, Rambam, pe terenuri de joacă și în bibliotecă. În cadrul acestui program, au avut loc concursuri "Угадай

любимую сказку", "Герои сказок". Colaboratorii bibliotecii au citit cele mai interesante și mai populare basme, cum ar
fi "Конек-Горбунок" П. Ершова, "Кнут-музыкант" З. Топелиуса, "Рикэ-Хохолок" Ш. Перро, "Хозяйка медной

горы" П. Бажова, "Кошка, гулявшая сама по себе" Rudyard Kipling și multe altele. În limba română au fost citite
poveștile: "Dute încolo - Vino încoace", "Gogoasa", "Ridichia", "Surioara Aleonușca ȘI frățiorul Ivanușca", "Morozko",
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"Albă Ca zapada", povești populare românești: "Ileana înțeleaptă", "Făt-Frumos cu parul de aur", "Povestea pupăzei",
"Născocitoarea de povești", poveștile lui Ion Creangă: "Capra cu trei iezi", "Punguta cu doi bani", "Ivan Turbinca".
Muzeograful Casei Museu "A. Pushkin", Marina Podlesnaya a petrecut în bibliotecă spectacole teatralizate a poveștilor
lui A. Pușkin, cu participarea copiilor de la grădinițele 40 și 17.
În prima zi a Săptămânii Ușilor Deschise în bibliotecă pentru copii au fost organizate mai multe evenimente dedicate
poveştilor: o întâlnire cu scriitoare pentru copii Tamara Artemiev, care a citit noile sale povești și a avut loc un concurs de
ghicitori "Знаешь ли ты героев русских сказок", prezentarea cărții de povești a scriitorului din Moscova Valentin
Lebedev "Встреча со сказкой"
În bibliotecă a avut loc premiera cărții de poveşti a poetesei Novella Kiseleva "Рута и ее друзья". În timpul vacanței de
vară orele poveștilor au fost petrecute pe terenuri de joacă.

În total - 163 de manifestări, participanţi - 3747.

Copiii Chişinăului citesc o carte
Copii Chişinăului citesc o carte - V. Dumbrăveanu "Vornicel la nunta badei".
Pentru promovarea cărţii, pe parcursul anului au fost petrecute 8 ore de lectură, 3 discuţii – dezbateri şi o
prezentare de carte. Am participat la conferinţa anuală în luna noiembrie la filiala Tîrgu- Mureşi.
Manifistările au fost petrecute atîn în cadrul bibliotecii, precum şi extramuros. Cei mai active participanţi au fost
copii liceului "L. Rebreanu", a taberelor de vară şi cluburilor de creaţie "Flacăra" şi "Albatros". Cele mai
îndrăgite povestioare au fost "Omuleţul din Alunel", "Tîrgul cu cîştig", "Prânzul cu litere", "Pacea îndulcită", etc.
În perioada programului "Lecturile verii", cartea a fost deosebit de solicitată şi discutată.
Pe parcursul anului cartea a fost expusă în cadrul programului "Copii Chişinăului citesc o carte".
Tipul de activitate

Numărul activităţilor

Participanţi

Prezentare de carte

1

32

Oră de lectură

8

231

Discuţii - dezbatere

3

77
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Lecturile verii în biblioteca "M. Lomonosov"
Sloganul programului "Lectură în vacanţă"
Desсhiderea programului a avut loc pe 4 iulie. Cei prezenţi: copiii cluburilor de creaţie din sectorul Botanica,
cititorii fideli a bibliotecii, micuţii grădiniţelor au fost felicitaţi cu sosirea vacanţei de vară de către şefa bibliotecii
Margareta Şcelcicov şi şef oficiu Zina Scibioală.
Participanţii s-au implicat cu mare plăcere şi interes la medalionul literar- muzical, în cadrul căruia au fost
recitate versuri şi înterpretate cîntece despre copilărie, lectură, odihnă. Manifestarea s-a încheat cu anunţul
programului lunilor de vară, apoi cei prezenţi s-au prins în jocul "Hora din Moldova".
În fiecare an de ziua naşterii marelui poet rus, Alexandr Puşkin, petrecem diverse manifestări culturale în
colaborare cu reprezentanta Casei Muzeu A. Puşkin Marina Podlesnaia. Anul acesta, pe marginea versurilor
poetului au participat la discuţie, lecţie şi concursul cunoasterii poveştilor lui Puşkin.
A devenit o tradiţie comemorarea trecerei în nefiinţă a marelui poet al neamului M. Eminescu, organizînd
manifestări culturale: medalioane literar- muzicale, lecţii, ore de lectura, se înterpretează cîntece şi romanţe la
pian şi chitară pe versurile poetului şi omagii muzicale.
Pe parcursul lunilor de vară săptămînal de două ori se întruneau membrii clubului "Mîini dibace" pentru a însuşi
şi a confecţiona diverse lucrări în stil: origami, quilling şi canzaşi.
Biblioteca a participat în luna iunie şi iulie în cadrul programului "Trolleybook" cu o serie de lecturi, concursuri,
poveşti.
Am continuat şi anul acesta discuţiile pe marginea filmelor cu desene animate în cadrul clubului
"Multfilmoclub".
În perioada lunilor de vară copiii din grădiniţe şi cititorii fideli ai bibliotecii au savurat din vraja poveştilor şi
operelor celor mai îndrăgiţi autori.
În ultimele zile a lunii august am omagiat Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române în forma de discuţie şi
medalion literar- muzical. Copiii au dat dovadă de cunoştinţe profunde referitor la simbolurile ţării: steagul,
stema şi imnul. Prezenţii la manifestare au interpretat imnei ţării Moldova "Limba noastră".
La încheierea programului "Lecturile verii" au fost organizate concursuri, recitate cele mai îndrăgite versuri şi
cîntece. Celor prezenţi li s-a adus mulţumire pentru participarea la acest program, iar cei activi au fost
remuneraţi cu cadouri de preţ.
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-

-

-

14
9

participanţilor
Cluburi (reuniuni

18

-

Nr.

-

8

Total manifestări

5

Întîlniri cu

65

73

Vernisaje

Ore de lectură

12

8

carte
Ateliere de

Concursuri

3

-

Prezentări de

Spectacole

1

-

Lansări de carte

Serate

1

-

Discuţii

Mese rotunde

2

2

artistic

Lecţie publică

2013

2014

Medalion literar-

Filiala

Tipul manifestărilor culturale în cadrul programei

-

-

111

1963

2

-

112

2386

12
1

Decada Oraşul meu
"Chişinău 577 de ani" (04.10 -14.10.2014)
Manifestările Decadei Chişinău în bibliotecă a început duminica, pe 5 octombrie. În Secţia de arte vizitatorilor
le-a fost prezentată expoziţia lucrărilor scriitorului, poetului, membrului Asociaţiei Scriitorilor ruşi din Moldova,
A. Labunskii cu denumirea "Прогулки по вечернему Кишиневу", tablourile cărora cel mai avantajos se
ilustrează farmecul Chişinăului de seară. Această expoziţie a trezit interesul jurnalistului V.
Borodaev din revista "Эксперт новостей", care i-a consacrat un articol pe paginile publicaţiei.
Pe 6 octombrie pentru copii grupei pregătitoare "Подсолнушки" bibliotecara T. Dunaeva a ţinut o discuţie
despre parcurile Chişinăului în grădiniţa № 17.
Pe data de 7 octombrie, pentru copii din altă grupă aceleiaşi grădiniţe cu denumirea "Солнышки", şi deja în
bibliotecă ea a relatat despre cele mai cunoscute locuri din oraş.
Pe 8 octombrie pentru liceenii "Rambam" bibliograful V. Fedorenco, specializată în arta teatrală, cu cunoștință
de cauză a vorbit pe marginea temei ”Chişinăul teatral!. În aceeaşi zi pentru elevii claselor primare a liceului
"V. Lupu" T. Dunaeva a relatat despre muzeurile din Chişinău.
Pe 10 octombrie muzeograful M. Podlesnia a ţinut o discuţie pentru clasele mai mari a liceului "V. Lupu"
(profesorul Ana Kurova) a ţinut o discuţie pe tema "Istoria Chişinăului". Pe urmele proaspete a informaţiei
recent primite a fost desfăşurat un concurs "Ştii ceva despre Chişinău?"
Aceeaşi temă, în rormă accesibilă şi foarte scurtă a fost prezentată grupei mai mari a grădiniţe №17.
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Pe data de 12 octombrie membrii Clubului amatorilor istoriei Chişinăului şi-au consacrat şedinţa temei
"Кишиневский архитектор и строитель Михаил Чекеруль-Куш". Memrii acestui club s-au adunat pe strada
"V. Pîrcălab" (fosta Sinadinovskaia), unde au participat la lecţia lui V. Tarnakin despre viaţa şi activitatea
constructorului Sălii cu orgă, mai apoi au făcut cunoştinţă cu unele monumente de arhitectură, situate pe
această stradă.
Pe 13 octombrie M. Podlesnaia, împreună cu T. Kiriliuk au dăruit bibliotecii şi participanţilor clubului de creaţie
a copiilor "Flacăra" şi "Albatross" un medalion liter-muzical "Посвящение любимому городу".
Nou! În Decadă a devenit proiectul video "Читаем стихи о Кишиневе", în cadrul căruia cititorilor,
colaboratorilor şi partenerilor bibliotecii le-au fost propus să recite poezii despre capitala noastră a poeţilor ruşi
: A. Mileah, N. Savostin, A. Korkina din almanahul literar "Chișinăul literar". La rugămintea noastră au fost
receptivi elevii liceului "V. Lupu" şi cititorii noştrii permanenţi.
La fel, în acest an membrii cercului bibliotecar "Fantezie" au prezentat de Ziua Chişinăului o expoziţie în centrul
oraşului, pe bulevardul "Ştefan cel Mare", la intrarea în Sala cu orgă, rezultatele muncii sale – decoruri în
tehnica "canzashi", care după cum au recunoscut se bucura de succes.
Total manifestări desfăşurate – 11, participanţi – 284, extramuros - 3 participanţi - 120
Informaţia despre manifestările Decadei s-au postat pe reţelele de socializare – blogurile "Молодежь в
Ломоносовке" и "Детская страница Ломоносвки", precum şi pe Facebook.
Expoziţiile de carte vizualizate: "Chişinăul teatral" ; "Pictorii Chişinăului"; "Chişinăul"; "Poeţii şi scriitorilor
Chişinăului ASR RM"
Treceri în revistă: Chişinăul muzical: Trecerea în revistă a cărţii din secţia de arte; Chişinăul teatral; Pictorii
Chişinăului ;"Poeţii şi scriitorilor Chişinăului ASR RM"
Lecţii- 2 (Blogurile bibliotecii, consacrate Chişinăului)
Total manifestări - 29; participanţi - 602
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Activităţi cu publicul
Mesele rotunde 8 (305) au fost organizate, de obicei, în cadrul programului de întâlniri referitor la proiectul
site-ului "Хорошее окружение" (Ambianţa bună), unde s-au discutat următoarele teme: "Calităţile perfecte ale
omului"; "Relaţii dintre părinţi şi copii: puterea sau parteneriat?"; "Educaţia emoţională"; "Forme interactive de
educaţie".
Fiecare an sunt organizate mese rotunde în cadrul Săptămânii Uşilor Deschise la tema "Ломоносовские
чтения". Vezi: Săptămânii Uşilor Deschise
Conferinţa republicană 1 (56) la tema "Методическое обеспечение преподавания истории, культуры и
традиций русского народа в гимназиях республики" a avut loc la 18 octombrie. Au participat pedagogii din
gimnaziile republicii, care în comunicările sale au înaintat diferite probleme referitor la predarea Istoriei şi
tradiţiiei culturii ruse.
Întâlnirile de creaţie 3 (55). În cadrul clubului "Ceainicul galben" au avut loc întâlnirile cu Ana Cataraga ocrotitoarea naturii; cu Nina Djos - pictoriţa şi poeta. În cadrul Săptămânii Uşilor Deschise a avut loc întâlnirea
studenţilor Colegiului Republican "Al. Plămădeală" cu pictorul Serghei Sulin, conducătorul Asociaţiei artiştilor
plastici "М-Арт".
Întâlnirile cu scriitori 4 (186). Au fost organizate 2 întâlniri de creaţie cu poetul rus Vladimir Zagorodniuc. În
cadrul Săptămânii Uşilor Deschise cititorii bibliotecii au avut o întâlnire cu Tamara Artemieva - autoarea cărţilor
pentru copii. În cadrul clubului "Ceainicul galben" a avut loc întâlnirea cu poeta Olga Balco din Asociaţia
scriitorilor ruşi a Republicii Moldova.
Master-clase 36 (634). Cele care au avut loc în 2014 s-au evidenţiat prin diversitatea metodicii în arta
decorativ-aplicată: origami, quilling, kazanshil, participanţii utilizând aceste tehnici pentru a face ilustrate, rame
pentru fotografii, podoabe din piele, mătase, flori din hârtie, etc. Clubul amatorilor de flori a organizat câteva
master-clase referitor la îngrijirea plantelor.
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Drept o noutate a anului a devenit master-clas, efectuat de pictoriţa Olga Pavlova, care a prezentat metoda
desenului meditativ "Zentangl", şi master-clas al desenului pentru începători, efectuat de Maria Sorova.
Participanţii au izbutit să ajungă anumite succese pe parcursul unei lecţii.
În ajunul Zilei Victoriei Elena Martâniuc a organizat master-clase pentru elevi care au făcut mai multe porumbei
din hârtie de diferite culori şi le-au înmânat veteranilor la Memorialul Eternităţii.
În cadrul "Săptămânii bunătăţii" au fost organizate 2 master-clase de confecţionare a jachetelor calde pentru
câini.
Concursurile 22 (531) au avut loc în cadrul webinarilor "Copilăria fericită", precum şi în afara spaţiului
bibliotecii - la grădiniţile de copii, în cluburile de creaţie a copiilor, realizând programele "Ora poveştii",
"Lecturile de vară". Temele concursurilor: "Ghiceşte o poveste", "Ghicitori şi zicale dedicate cărţii", "Florile
primăverii", concursul la mai bună cunoaştere a poieziei lui Gr. Vieru, concursul "Unde eşti, copilărie?" în baza
operei lui M. Eminescu.
Orele de lectură 347 (7786) au fost petrecute preponderent extramuros - în grădiniţile de copii şi în licee
pentru elevii claselor primare. În limba rusă au fost citite următoarele cărţi de proză şi poezie: К. Ушинский
"Чужое яичко", В. Чаплина "Медвежонок", "Новогодние праздники". Я познаю мир. "Сизифов труд" l.
Rambam, "Молдова в мифах и легендах", Маршак С. "Урок вежливости"; "Toamna în Moldova" Rebreanu,
"Bufniţa cea înţeleaptă", "Aventura unui fulg", Паустовский К. "Подарок", Носов Н. "Винтик, Шпунтик и
пылесос", Matcovschi D. "Muzica ăn creaţie poetului", Велтистов Е. "Миллион и один день каникул",
Matcovschi D. "Отчий дом", "Знакомые незнакомцы", Серия "Я познаю мир", Сладков Н. "Бюро лесных
услуг".
În cadrul programului "Ora poveştii" colaboratorii bibliotecii au citit copiilor cele mai interesante poveşti în limba
rusă: "Конек-Горбунок" П. Ершова, "Кнут-музыкант" З. Топелиуса, "Рике-Хохолок" Ш. Перро, "Большая
полицейская сказка" К. Чапека, "Хозяйка медной горы" П. Бажова, "Кошка, гулявшая сама по себе" Р.
Киплинга и многие другие. În grupele de limbă română au fost citite următoarele poveşti: "Dute încolo – vino
încoace", "Gogoaşa", "Ridichia", "Surioara Aleonuşca şi frăţiorul Ivanuşca",

"Albă ca zăpadă". Poveşti

populare româneşti: "Ileana înţeleaptă", "Făt-Frumos cu părul de aur", "Povestea pupăzei", "Zîna animalelor",
"Născocitoarea de poveşti", poveştilie lui Ion Creangă: "Capra cu trei iezi", "Punguţa cu doi bani", "Ivan
Turbinca".
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Prezentarea cărţilor. Au fost 8 (375) de prezentări, printre care cele mai importante au fost: prezentarea celor
2000 de cărţi - cadoul scriitorilor şi editurilor din Federaţia Rusă, înmânate de Ambasadorul Farit Muhametşin;
Cronicile lui Miron Costin în traducerea lui Mihail Lupaşco. La sfârşitul anului a avut loc un festival trdiţional
"Cartea anului", în cadrul căruia au fost prezentate cărţile noi în limba rusă, editate în 2014.
Lansarea cărţilor 7 (263): culegerea tinerei poete Valeria Cebotariova - "Миллион световых лет"; romanul
de aventură "Перегон" a lui Anatoli Labunski; cartea Svetlanei Lozinski; cartea pentru copii "Рута и еедрузья"
de Novella Kiseleva; cartea "Живущим, до востребования" a lui Alexndru Postolachi; amintirile redactorului
ziarului "Молодежь Молдавии" Vladimir Rasstrighin - "По волнам моей памяти"; cartea de poiezie a lui
Vadim Savostin - "Первая пороша".
Мedalioane 17 (866). Au avut loc medalioane literar-muzicale, muzicale şi literare la următoarele teme:
"Eminescu-i tot ce avem mai scump"; "Слеза Эминеску" - după Gr. Vieru; "Este-a noastră limba noastră…" după Dumitru Matcovschi; dedicat activităţii de creaţie a poetului şi criticului Valentin Tkacev. Medalioanele au
fost incluse în programul Deschiderii şi Închiderii a "Lecrurilor de vară"; precum şi în programul Festivalului
cărţii slavone, fiind dedicate literaturii ruse, în cadrul manifestărilor de Ziua Umorului - 1 aprilie, de Săptămâna
Uşilor Deschise şi Decada Chişinăului "Dedicaţia oraşului nostru drag".
Spectacole 5 (275). În cadrul proiectului "Teatrul cărţii", care funcţionează deja pe parcursul câtorva ani, în
2014 au avut loc două reprezentaţii a Studioului de Improvizaţie teatrală (conducătorul Elena Cuşnir) cu
spectacolul după nuvela lui J. L. Borges "Oraşul nemuritorilor". În cadrul "Maratonului Puşkinian" a fost
prezentată "Povestea despre pescarul şi peştele de aur". De asemenea a avut loc şi reprezentaţia "Matineul de
Crăciun".
Nou! Pentru prima dată în bibliotecă a avut loc prezentarea monospectacolului (într-o variantă prescurtată)
"Бал господень" din repertoriul Teatrului Rus "A. Cehov", în interpretarea artistului emerit Iuri Andriuşcenco,
dedicat aniversării de 125 de ani de la naştere a faimosului cântăreţ şi autor Alexandr Vertinski.
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Serate 25 (1486).
Seratele muzicale au avut un caracter muzical-educaţional cu participarea atât ale profesioniştilor, cât şi ale
studenţilor din colegiul muzical "Ştefan Neaga" şi ale şcolilor de muzică: "Вечер бардовской песни" în
interpretarea lui Serghei Galuşca şi Victor Diomin; "В этом доме по утрам играет музыка…" în interpretarea
bardului Rustam Ahmetzianov; serata Artistului poporului Ivan Cvasniuc şi a elevilor săi; serata cu participarea
cântăreţului Serghei Varsanov şi pianistului Mihail Secikin.
Serate literar-muzicale au fost organizate fiecare lună în cadrul clubului "Elegia" - cu participarea poetei Janna
Kiricenko și personalități muzicale: Clubul iubitorilor de carte "Universul" a organizat serata "Romanţa de aur".
Serate literare : "Ткачевские чтения", poezia lui A. Puşkin în interpretarea lui Ivan Golovin.
Serate de creaţie: "И друзей созову…" - serata jubiliară a dirijorului de cor, cântăreaţa şi poeta Natalia
Barabanşcikova; serata Marinei Pavlenco, care interpretează cântece la chitară.
Serate tematice: In memoriam lui Igor Dominici; Serata dedicată sărbătorii de 8 martie, organizată împreună
cu "Tezaurul națiunii"; serata "Ziua Sănătăţii"; serata dedicată Zilei de naştere a bibliotecii "M. Lomonosov", cu
participarea studenţilor Colegiului "Şt. Neaga"; Serata "Жизнь моя - кинематограф, черно-белое кино",
organizată de clubul "Товарищ гитара"; serata dedicată Zilei de Unire a Rusiei.
Discuţiile 178 (2885) au avut loc în cadrul lucrului cluburilor de lector "Пушкинский", "Рериховский", "Planeta
curata", în cadrul şedinţelor cluburilor "Суть времени" ("Метафизическая война" , "Война идей"), "КЛИК"
("Памятники культуры улицы Колумна", "Кишиневский костел", "Немецкий след в истории Молдовы"),
"Эльбрус" ("Академик Г. Сытин: методы омоложения сердца", "Укрепление нервной системы"). Au avut
loc discuţii şi în clubul "Retroiluzion" după vizionarea filmelor "Улыбка Бога", "Голоса луны", "Колдунья",
"Июльский дождь"; în cadrul dezbaterilor în Studioul literar "Maestro", discutând opere scriitorilor începători. În
cadrul proiectului "Lecturile de vară" anul acesta au fost organizate discuţiile "Суд над литературными
героями" ("Суд над героями сказoк Пушкина "Золотой петушок", "Сказка о рыбаке и рыбке"); în cadrul
Decadei Chişinăului ("Кишинев – город музеев", "Театральный Кишинев").
Lecţiile 126 (2446) au avut loc atât în cadrul celor patru cluburi de lectorii care funcţionează pe lângă filială,
cât şi în afara lor. În cluburile "Живая этика" şi "Рериховском" temele lecţiilor au fost legate de studierea
filosofiei lui Nicolai Rerih, de ex.: "Раджа Йога. Самопознание"; "Воспитание нового человека"; "Агни-Йога.
Разница между беспристрастным и безразличным"; "По "Письмам Е. Рерих"; "Путь на Кайлас";
"Сергий Радонежский – 700 лет". În clubul de lector dedicat lui A. S. Puşkin au avut loc lecţiile la teme:
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"Жизнь и творчество А. С. Пушкина"; "Пушкинское Лукоморье"; "Памяти Пушкина"; "Весна, весна – пора
любви". O lecţie interesantă a lui A. Covalski "Любовь – устаревшее понятие" a fost în cadrul clubului
"Planeta curată".
Nou! Pentru prima dată au fost organizate două cluburi de lectorii noi: "Мир шифров" şi "Психологоастрологический лекторий", cu lecţiile la următoarele teme: "История криптографии с древних времён до
наших дней", "Невероятные способы кодирования и передачи информации", "Математика позволяет
объяснить логику развития ряда классических шифров".

Activitate expoziţională
Vernisaje 15 (432). Din ele trei au fost dedicate activităţii floriştilor: o expoziţie personală a meşterului popular
în domeniul floristicii Eugenia Tcacenco, expozişiile colective ale clubului republican "Diana": "Карнавал
цветов" şi "Памяти Лермонтова".
Una din cele mai interesante a fost expoziţia cunoscutului grafician Victor Smirnov care a prezentat câteva
cicluri de lucrări din grafica de carte. Au avut loc două expoziţii ale pictorului Serghei Sulin; o expoziţie
interesantă de pictură a Olgăi Pavlova; lucrări în ulei şi frumoase gobelenuri a prezentat Diana Taran. Pentru
prima dată, în incinta bibliotecii a fost organizată de către directorul Muzeului de arte din Comrat Olga
Ungureanu o expoziţie a pictorilor din Gagauzia. O impresie frumoasă a lăsat expoziţia "Мир, радость,
счастье" a tinerei pictoriţe Elena Golub. Lucrările în stilul "canzasi" a prezentat Alexandr Bodeaghin, expoziţia
reflectând impresiile sale după turneul prin Franţa şi Italia. În cadrul Săptămânii Bunătăţii şi Săptămânii Uşilor
Deschise în spaţiul bibliotecii au prezentat lucrările sale şi pictorii începători - elevii Şcolii de Arte "A. Stârcea"
şi membrii Clubului de dezvoltare creativă. În cadrul Decadei Chişinăului a avut loc expoziţia lui Anatoli
Labunski "Вечерний Кишинев". A lăsat o impresie bună şi expoziţia "Керамика культуры КукутеньТриполье" ale Olgăi Slastihina, care a ilustrat lecţia ei la aceeaşi temă. Un şir de reprezentaţii au avut loc pe
Youtub. Îb cadrul Săptămânei Bunătăţii a fost organizată expoziţia desenelor ale copiilor la temă "Что есть
доброта?". În octombrie a avut loc expoziţia păpușilor confecţionate de Tatiana Bivol.
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Servicii speciale
Servicii extramuros
Manifestarăle s-au efectuat în deosebi, în gradiniţe şi clasele primare a sectorului Botanica în următoarele
forme: "Ora de lectură", discuţii, concursuri în cadrul programelor "Ora poveştilor", "Lecturile verii", "Copii
Chişinăului citesc o carte". Total au fost realizate 370 de manifestări, la care au participat 8563 de persoane.
Servicii pentru persoane dezavantajate
În parteneriat cu organizaţia "Tezaurul naţiunii" a preturii sectorului Botanica au fost desfăşurate manifestări
pentru persoane de vîrsta a treia, cu scopul instruirii medicale şi a recreării culturale a lor: serata-întîlnire cu
artistul emerit al Rusiei, poetul de cîntece V. Zagorodniuk. Pe 1 octombrie a fost desfăşurată întîlnirea tematică
"Ziua sănătăţii", consacrată Zilei persoanei de vîrsta a treia.
Total au fost petrecute 2 manifestări, la care au participat 128 de persoane.
În "Săptămîna binefacerii" colaboratorii bibliotecii au vizitat cititorii săi, cărora le era dificil să vină la bibliotecă.
Biblioteca planifică să presteze aşa servicii şi în viitor.

Automatizare şi informatizare. Echipament
1. SIGA
În anul 2014 în catalogul electronic a fost introdusă o parte din fondul de note a Secţiei de arte: aproximativ
2450 de înregistrări.
În înregistrările din catalogul de note în mod obligatoriu li se descrie conţinutul. Total de către personalul
bibliotecii au fost descrise şi introduse în catalog 512 cuprinsuri.
A început barcodarea fondului. A fost barcodate aproximativ 2050 de exemplare de cărţi. Numărul de
înregistrări analitice a revistelor "Нева", "Москва", "Дружба народов" este de 30.
2. Servicii electronice
Statistica vizitelor a blogurilor bibliotecii „M. V Lomonosov”
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Au fost mai mult implicate blogurile pentru copii şi tineri a bibliotecii. Total pe an: vizualizări pe bloguri - 11494;
vizitatori - 11875; postări - 212 (în 2013 – 85).
"Детская страница Ломоносовки" http://mv-lomonosov.blogspot.com/ vizualizări - 6674 (pentru tot timpul 10730), postări - 88 (pentru tot timpul - 170). Cele mai populare articole: "Мастера детской книги" - 61 de
vizualizări, "Всемирный день ребёнка" - 47 vizualizări, "Презентация детской книги "Рута и её друзья" - 46
vizualizări şi "Что? Где? Почему?" - 45 vizualizări.
"Молодежь в библиотеке им. М.В. Ломоносова" http://bib-lomonosov.blogspot.com/ vizualizări - 4820
(pentru tot timpul - 9298), postări - 123 (pentru tot timpul - 159). Cele mai populare articole: "Всемирный день
борьбы с ненормативной лексикой" - 258 vizualizări şi "Радуйтесь, друзья!" - 148 vizualizări.
"Дежурный по библиотеке" http://lomonosov-de.blogspot.com/ vizualizări - 1530 (pentru tot timpul - 2375),
vizitatori - 1518 (pentru tot timpul - 2344), numărul de postări - 1.
Youtube 2014
Vizionări - 28 787
Abonaţii – 8
Plasate 80 de video
Aprecieri:
Îi place – 99
Nu-i place – 23
Comentarii – 85, împărţirea opiniei – 61
Adăugat la Selectare – 10
Delete din Selectare – 2
Fem. – 48%, Masc. – 52%
Cele mai populare videoclipuri:
Ольга Котова "Как птенцы из гнезда мы выпали"
Поет Татьяна Кирилюк
Попурри из песен о профессиях
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Колядка "Ой, радуйся Земле, син Божий народився!"
Генри Перселл "Ария"
"Кикимора"
В. Маяковский "Послушайте!" Иван Головин
ансамбль "Moştenitorii"
Песни семидесятых. Тим.
"Foaie verde, busuioc"
Mai multe vizionări au fost efectuate din Federaţia Rusă, Republica Moldova, Ucraina, România, Cazahstan,
Bielarusia, USA etc.
Flickr
Numărul imaginilor – 1134
Vizionărilor – 9620
Pagina Facebook
Vizitări – 16780;
Plasarea materialelor –
Prietenii –
Like per an – 1099;
Comentariile – 34.
В 2014 году на страницах сайта размещено:
Статей - 97.
В том числе по разделам:
•

Библиотеке подарили – 1;

•

Литературный календарь - 29;

•

Неделя открытых дверей - 1;

•

Программы и мероприятия - 10;

•

Музыкальные вечера - 2;

•

Презентация книг - 3;

•

Творческие встречи - 6;

•

Литературно-музыкальная гостиная «Элегия» - 4;
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•

Клуб "Ирис" - 4;

•

Клуб "Ретро-Иллюзион" - 28;

•

Художественные выставки -5;

•

Литературное творчество наших сотрудников - 4.

•

Представлены 40 виртуальных выставок книг.

•

Размещено Анонсов - 146.

•

Отражены на Главной странице События - 46.
Читатели сайта
2014 год

Посещения

Посетители

Просмотр страниц

Январь

319

174

1022

Февраль

236

127

645

Март

430

183

2232

Апрель

351

171

1463

Май

425

207

2570

Июнь

370

155

2321

Июль

381

167

2899

Август

452

201

2088

Сентябрь

453

240

1646

Октябрь

587

241

2420

Ноябрь

690

310

2601

Декабрь

375

189

1415

Всего

5069

2365

23322
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Echipament
Echipament
tip
Calculatoare
a)

funcționabile / cu
probleme

b)

Stațiille de lucru pentru

numărul

Serioux cu monitor ACER; HP cu monitor ACER;
Serioux cu monitor ACER; Asus Vento cu monitor
Fujitsu Siemens; Pentium Dual Core; Pentium 3,4 Ghz,

8/3

3,4 Hgz; Pentium Dual Core; Pentium 5.
Intel Core™

1

HPLaser jet 1200 series

1

HP Deskjet F2280 Fll-in-one (cu probleme)

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

utilizatori

c)

Printere

e)

Scanere

j)

Boxe funcționabile / cu

3/2

probleme
Rolsen

1

Sharp

1

k)

TV

l)

Tablete

-

m)

Laptopuri

-

n)

Căsti

Stereo Headset HS-50

1

30

Activitatea biblioteconomică
Cercetare bibliografică
1. "Николай Савостин" - 61 pag. (900 unit.)
2. "Кирилл Ковальджи" - 38 pag. (760 unit.)
3. Continuarea lucrului asupra biobibliografiei "Алла Коркина" – 51 pag. (780 unit.) (a. 2013 – 210 unit.; a.
2012 – 149 unit.)
4. Almanahul "Под пряным солнцем Кишинева": Chişinău în literatura artistică (180 de unit., ilustraţiile
pictorului Serghei Sulin).
5. Bucletul "Цветов живые голоса": Ilustraţiile floristice ale membrilor clubului "Diana" la poeziile scriitoarei
Valentina Costişar (57 p. de text)
Cercetare biblioteconomică
1. Șcelcicova M. Многоаспектная клубная деятельность филиала "М. Ломоносов" как возможность
удовлетворения социокультурных запросов читателей.
2. Bodrug L. Формы и методы продвижения отраслевой литературы филиала "М. Ломоносов".
3. Ţaran V. Продвижение книжной коллекции филиала "М. Ломоносов" на заседаниях клуба любителей
цветов "Ирис"
4. Scobiola Z. Colaborarea și cooperarea cu copii instituțiilor preșcolare și liceile din cartierul Botanica
5. Madan R. Dezvoltarea colecțiilor în biblioteca publică
Promovarea imaginii
Semne de carte - 5
"Литература о поэме А.С. Пушкина "Цыгане" – (18 unit., tirajul – 30 ex.)
"Крылатые строчки Пушкина" – (9 citate, tirajul – 30ex.)
"О Пушкине с любовью" – (6 citate, tirajul – 30 ex.)
"Литература о Вертинском" – (12 unit., tirajul – 25ex.)
"Безопасность в интернете" – (tirajul – 25ex.)
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Parteneriate
Împreună cu Centrul Rus (copreşedinţii – poeta Ala Korkina şi Dmitrii Nicolaev) – a cincea an a fost organizat
"Festivalul cărţii" cu prezentarea ediţiilor anului curent; matineul tradiţional de Crăciun pentru copii cu
participarea reprezentanţilor "Armatei Salvării" şi preoţilor de la Biserica Sf. Gheorghe; "Есенинские чтения";
manifestările în cadrul asociaţiei literare "Maestro".
Împreună cu Centrul Federaţiei Ruse a Ştiinţei şi Culturii (directorul Valentin Râbiţki) – participarea la
expoziţia de cărţi, dedicată centinarului de la începutul Primul război mondial; prezentarea cărţii "Учебные
заведения Бессарабии ХIХ – нач. ХХ вв.", scrisă de membrii Clubului "КЛИК"; prezentarea cărţilor dăruite
Filialei de scriitori şi edituri din Rusia. Afară de aceasta, şi ei, şi noi suntem oaspeţii la toate manifestările,
organizate reciproc.
Comunitatea rusă (preşedintele Ludmila Laşcenova), filiala permanent participă la manifestările acesteia:
Etnofestival culural, organizat anual în septembrie în Parcul Ştefan cel Mare, "Zilele scrisului şi culturii
slavone".
Împreună cu Instituţia "Tezaurul naţiunii" de pe lângă Pretura Botanica (preşedintele – Gheorghe Kaiurov)
au fost organizate manifestări pentru oamenii în vârstă – întâlniri de creaţie, serate muzicale.
Împreună cu Asociaţia scriitorilor ruşi a RM (preşedintele Olesea Rudeaghina) au fost organizate seratele
literar-muzicale şi întâlniri cu scriitorii.
Cu Asociaţia pictorilor ruşi M-Art (preşedintele Serghei Sulin) au fost organizate expoziţiile artiştilor plastici
Serghei Sulin, Vladimir Smirnov, Diana Taran, Olga Pavlova.
Împreună cu Site-ul "Хорошее окружение" (reprezentanţii – Marin Bantiuc şi Galina Oleinic) au fost
organizate webinare, mese rotunde, discuţii, jocuri interactive la temele de psihologia educaţiei şi a lecturii "Что
может сделать наших детей счастливыми?"; "Чтение в эпоху Интернета", "Счастливое лето наших
детей".
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Împreună cu Clubul cântecului de autor "Товарищ гитара" (preşedintele – Iulian Kirkin) a fost organizat un
şir de serate muzical-literare: Serata în memoriam lui Igor Dominici, Cântece din filme, etc.
Împreună cu Clubul iubitorilor de carte "Universul" (preşedintele – Evghenii Rojko) au fost organizate atât
nişte serate muzical-literare: "Золотой романс", "Гитара и поэзия" (interpreţii Marina P şi Evgheni Rojko), cât
şi lecţiile (una dedicată lui Alexandr Fadeev).
Centrul intelectual rus (conducător – Elena Buracova) – a organizat şi anul acesta, cu ajutorul Filialei,
Concursul republican la istorie, tema lui fiind "За веру, царя и отечество"; prezentarea instituţiilor de
învăţământ din Moscova şi întâlnirea cu profesorii în cadrul programului "Российское образование".
Clubul republican al floriştilor "Diana" (preşedintele – Lilia Margină) a organizat în incinta Filialei
următoarele expoziţii: cea personală a Eugeniei Tcacenco şi două de grup – "Carnavalul florilor",
"Посвящение Лермонтову".
Împreună cu Casa-muzeu "A. Puşkin" (directorul – Аlexandra Stacanova) au fost organizate manifestările
"Пушкинского лектория" и "Пушкинского марафона".
Împreună cu Casa-muzeu "А. Şciusev" (directorul – Ludmila Năstase) au fost organizate manifestările
Clubului amatorilor de istoria Chişinăului şi prezentarea deschiderii Casei-muzeu după repraţie.
Împreună cu Institutul pedagogic din Tiraspol, un grup de studenţi a Facultăţii de filologie (profesoara –
Liubov Procopii) în fiecare an sunt organizate mese rotunde şi discuţii la temele "Ломоносовских чтений" în
cadrul Săptămânii Uşilor Deschise.
Cu Liceele "Vasile Lupu", "Rambam", "Iulia Haşdeu", "Mihai Grecu", "Теаtral", "Petru Movilă", "Liviu
Rebreanu", "Literarum", "Sportiv" ş.a., elevii cărora au participat la manifestările Filialei: mese rotunde,
discuţii, serate literar-muzicale, spectacole, programele "Lecturile verii", "Copiii Chişinăului citesc o carte".
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Cluburile de creaţie pentru copii "Flacăra", "Аlbatros", "Orizontul", "Росточек" au fost oaspeţii
permanenţi la manifestările "Lecturile verii", "Copiii Chişinăului citesc o carte", "Decada Chişinăului", medalione
literar-muzicale, spectacole teatrale, concursuri.
În grădiniţele de copii №№ 106, 40, 17, 89 au avut loc "Orele poveştilor", "Lecturile verii", manifestările
"extramuros", excursiiile, concursuri.
Colegiul Muzical "Ştefan Neaga", Liceele muzicale "Сергей Рахманинов" şi "Ciprian Porumbescu",
Şcoala de arte № 2 au participat la întâlnirile în cadrul Salonului literar-muzical "Elegia".

Prezenţa în presa scrisă şi audio-vizuală
Televiziunea– 6, Radio - 3
1. Interviul despre activitatea filialei transmis în emisiunea "Art-club", canalul Moldova-1 (4)
2. Interviul despre noile intrări pentru emisiunea "Art-club" canalul Moldova-1
3. Materialul despre înmînarea darului – cărţilor de la scriitorii şi editorii ruşi. canalul Moldova. Aprilie
4. Interviul despre creația lui V. Șukșin în bibliotecă pentru filmul documentar a lui Igor Mironic (Natalia
Muhina,Margarita Şelcicova) Septembrie. Emisiunea "Русский мир" canalul Moldova 1.
5. Interviul despre activitatea clubului "Ceainic galben" pentru Valeria Bobocel oct (Margarita Şelcicova)
6. Interviul colaboratorilor bibliotecii pentru pe canalul STS (Svetlana Malişacova) Octombrie
7. Interviul despre expoziţia pictorilor găgăuzeni. Noiembrie (Scobioală Zinaida) pentru canalul Moldova-1
Radio
1. Materialul despre înmînarea darului – cărţilor de la scriitorii şi editorii ruşi.
2. Interviu despre viitoarea "Săptămîna bunătăţii" Noiembrie
3. Interviu – memorie despre colaboratoarea Bibliotecii municipale, jurnalistă, scenaristă Larisa Kaşenco pentru
Ludmila Şerbeneva. Noiembrie

Instruirea şi perfecţionarea personalului
Personal total – 19.
Total bibliotecari angajaţi – 15.
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Total angajaţi cu studii superioare – 11;

din care, de specialitate – 6; studii superioare incompletate – 1;

Vârsta medie a personalului – 51,7.
Bibliotecari deţinători de grade de calificare - 7.
Atestare 2014 – au participat 5 persoane:
Confirmare:
•

Margareta Șcelcicova, director filialei, gradul de calificare superior. Tema: Многоаспектная клубная
деятельность филиала "М. Ломоносов" как возможность удовлетворения социокультурных
запросов читателей.

•

Bodrug L., gradul de calificare I. Tema: Формы и методы продвижения отраслевой литературы
филиала "М. Ломоносов".

•

Ţaran V., gradul de calificare I. Tema: Продвижение книжной коллекции филиала "М. Ломоносов"
на заседаниях клуба любителей цветов "Ирис".

•

Scobiola Z., gradul de calificare I. Tema: Colaborarea și cooperarea cu copii instituțiilor preșcolare și
liceile din cartierul Botanica

•

Madan R., gradul de calificare II. Tema: Dezvoltarea colecțiilor în biblioteca publică.

FORMARE PROFESIONALĂ
2014

2013

Activități profesionale

40

30

persoane instruite

6

6

Comunicări profesionale – 2:
•

29.05. Training: Zilele FedEx@Hasdeu, ed. a 3-a, Centrul Național de Excelență pentru Bibliotecari.
Comunicare: "Сундучок инноваций библиотеки им. М. В. Ломоносова" M. Șcelcicova, director
filialei.

•

15.10.2014. Conferința anuală a BM „B.P. Hasdeu": Acceptăm provocările, celebrăm succesele.
Comunicare: "Культурные инновации в библиотекe им. М. В. Ломоносова". M. Șcelcicova, director
filialei.
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În anul 2014 lucrătorii bibliotecii au asistat la următoarele activităţi pentru creşterea profesională:
Nr

Data

.

Tipul

Tema

instruirii

Moderator

Participanţi

Ore

Locul

1

04.02.

Instruirea

Evidența presei

Pânzari L.

Șcelcicova M.

2 ore

2

04.02.

Instruirea

Descrierea analitică

Pânzari L.

Fedorenco V.,

3 ore

Artemieva L.
3

11.02.

Worcshop

Învățăm concepte inovatoare

Kulikovschi L.

Șcelcicova M.

3 ore

4

11.02.

Training

Transformarea profilului FB

(Dep. Tehnologia

Șcelcicova M.

3 ore

în Pagină FB

Informaţiei)
Pânzari L.

5

12.02.

Zi de

Şedinţa şefilor filialei

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

3 ore

dezvoltare
6

25.02.

Worcshop

Zilele FedEx

Kulikovschi L.

Șcelcicova M.

5 ore

7

26.02.

Worcshop

Zilele FedEx

Kulikovschi L.

Șcelcicova M.

5 ore

8

04.03.

Lansarea

Programa de lectură

Harjevschi M.

Scobiola Z.

3 ore

Chișinăul citește o carte ed.
a 11-a
9

11.03.

Worcshop

Conceptul WOW

Kulikovschi L.

Șcelcicova M.

3 ore

10

12.03.

Atelier

Forme de activitata

Pânzari L.

Șcelcicova M.,

3 ore

profesional

bibliografice onlinе

Zi de

Şedinţa şefilor filialei

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

3 ore

Deschiderea-prezentarea

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

2 ore

Centrul Național

Șcelcicova M.

4 ore

11

19.03.

Fedorenco V.

dezvoltare
12

28.03.

prezentarea

Centrului educației profes
Novateca
13

29.05

Training:

Zilele FedEx@Hasdeu

de Excelență
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pentru Bibliotecari
14

15.06.

Worcshop

Ziua profesională a

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

3 ore

competențelor
15

24.06.

Worcshop

Colocviile de vară

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

6 ore

16

25.06.

Worcshop

Colocviile de vară

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

6 ore

17

26.06.

Colocviile de

Provocările bibliotecilor:

(ABRM, ANBP

Șcelcicova M.

6 ore

vară

lectura cărților electroinice vs

din România, BM

Discușie-

lectura tradițională

"B.P. Hasdeu")

Şedinţa şefilor filialei

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

3 ore

Managmentul timpului de

Harjevschi M

Șcelcicova M.

4 ore

Harjevschi M

Șcelcicova M.

4 ore

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

3 ore

Șcelcicova M.,

3 ore

dezbatere
18

02.07.

Zi de
dezvoltare

19

07.07.

Worcshop

lucru
20

08.07.

Worcshop

Managmentul conflictelor de
muncă

21

22

17.09.

18.09.

Zi de
dezvoltare
Training:

Şedinţa şefilor filialei

Centrul academic
M. Eminescu
iPad, utilizarea

Pânzari L.

Fedorenco V.,
Scobiola Z.
23

19.09.

Training:

Blogurile : intrebări

Pânzari L.

Șcelcicova M.,

3 ore

Malşacova S.
24

19.09.

Training:

OPAC

Pânzari L.

Șcelcicova M.,

4 ore

Fedorenco V.,
Scobiola Z.,
Bodrug L.
25
26

29.10.
15.10.

Atelier

Publicarea materialelor pe

Pânzari L. Filiala

Șcelcicova M.,

profesional

internet

Lomonosov

Malşacova S.

Conferința

Acceptăm provocările,

Sediul central B.

Șcelcicova M.

2 ore
6 ore
37

anuală a BM

celebrăm succesele

„B.P. Hasdeu
27

23.10.

Ședința

P. Hasdeu
Harjevschi M.

Ședința de totalizare a

Harjevschi M.

Șcelcicova M.

3 ore

Kulikovschi L.

Șcelcicova M.

4 ore

Șcelcicova M.

4 ore

Șcelcicova M.

2 ore

Scobiola Z.

4 ore

Malșacova S.

3 ore

Scobiola Z.

3 ore

Șcelcicova M.

4 ore

Șcelcicova M.

5 ore

Harjevschi M.

Artemiev I.

6 ore

Panzari L.

Șcelcicova M.

3 ore

Proiectului Trolleybook
28

30.10.

Training

Zilele FedEx@Hasdeu

29

12.11.

Training

Managementul comunității

30

13.11.

Zi de

Şedinţa şefilor filialei

dezvoltare

Harjevschi M.
filiala "A.
Mickiewicz"

31

18.11.

Conferinţa

"Copiii Chiş.citesc o carte"
Filip.I "Urmele mele
frumoase"

32

27.11.

Atelier

Bibliotecile în serviciul

profesional

copiilor: modernitate,
diversitate, interactivitate

33

28.11.

Atelier

Dreptul fiecărui copil la carte:

profesional

Problemele literaturii şi
promovării lecturii

34

10.12.

Zi de

Şedinţa şefilor filialei

dezvoltare

Harjevschi M.(BM
"B.P. Hasdeu",
filiala Târgoviște")

35

12.12

Atelier

Managmentul comunicării

Centrul Naţional
de Excelenţă
pentru Bibliotcari,
Formator
Svetlana
Macrinici

36

5.11

Conferinţa

Biblioteci puternice pentru

națională a

comunităţi puternice

ABRM
37

1.11

Atelier

Strategii de eficentizare a

38

comunicării pe reţelele de

DepartamentulTI,

socializare

Formator: Andrei
Cuciuc,
reprezentant
"Creatego"

38

13.11

Atelier

Organizarea standului

filiala "A.

informaţional şi participarea

Mickiewicz",

efectivă la expoziţii

formator: Oxana

Șcelcicova M.

2 ore

Șcelcicova M.

2 ore

Andreev
39

29.12.

Training

FedEx@Hasdeu SHORT

Kulikovschi L.

FOOLOW UP

CNE

Activități profesionale Naționale: activități – 1, ore – 6, persoane – 1 (Conferința ABRM)
Activități profesionale Internaționale: activități – 1, ore – 4, persoane – 1(Colocviile de vară. 26.06.)
Activități profesionale în cadrul BM "B. P. Hasdeu": activități – 37, ore – 134, persoane – 6
Zilele FedEx@ Hasdeu: activități – 5, participanți – 1; ore – 20 ore
Zile de dezvoltare: activități – 6 , ore – 19
Concluzii: 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 se acordă Filialei "M. Lomonosov" pentru diversificarea
metodelor creative de susţinere a lecturii şi contribuţii substanţiale la organizarea Programului Lecturile verii.
Director general BM "B. P. Hasdeu" M. Harjevschi 12 martie 2014
2. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă de excelenţă se acordă Filialei "M. Lomonosov" pentru
merite deosebite şi contribuţii substanţiale la cercetarea bibliografică. Director general BM "B. P. Hasdeu" M.
Harjevschi 12 martie 2014
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3. Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu. Diplomă de excelenţă se acordă Filialei "M. Lomonosov" pentru
contribuiţii originale la promovarea online a Bibliotecii Municipale (Flickr, Facebook, YouTube)

Mentenanţa şi prezervarea edificiilor
Problemele legate de starea tehnică: În 2014, 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.
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.
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Anexe
Biblioteca în presă:
1. Бородаев, Вячеслав. ... И лики светлые Чернобыль не затмил : [о презентации выст. портр. Сергея
Сулина в б-ке] // Эксперт новостей. – 2014. - № 2. – 17 янв. – С. 9.
2. Бородаев, Вячеслав. У кого какой конец, или Чертова дюжина событий : подведение итогов - 2013 :
[о 13 культур. событиях г., среди которых – мероприятия «Ломоносовки»] // Эксперт новостей. – 2013. –
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