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I.

Realizarea obiectivelor propuse

Aplicarea planului filialei în anul 2012 a fost efectuat în conformitate cu prioritățile naționale: “Anul
Spiridon Vangheli", "Ion și Doina Aldea-Teodorovici"; priorităţile Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu” –
Aniversarea a 135 a activității sale”; priorităţile filialei a literaturii și culturii ruse : Aniversării a 175 de la
trecerea în nefiinţă a marelui poet rus Alexandru Pușkin.
Activitatea bibliotecii a fost bazată pe liniile directorii a ”Strategiei Bibliotecii Municipale „B. P.
Haşdeu” 2008-2017": Carte, lectură, educație, cultură; „Biblioteca - un serviciu public”, „Tineretul - o prioritate
a Chișinăului”; Utilizator 2.0.
Biblioteca a participat activ la toate evenimentele organizate de Biblioteca Municipală, în cinstea
aniversării a 135 de ani: colocvii, seminare, conferința anuală; la toate competițiile - pentru "Cel mai bun
videoclip al bibliotecii", "Cel mai bun poster al bibliotecii", "Cel mai bun proiect al bibliotecii " şi "Cel mai bun
blog”. "În competiția pentru cel mai bun poster:”Întruniri după interese în filiala M. Lomonosov – locul
comunicării și studierii” şi proiectul bibliotecii: Salonul literar-muzical ”Elegia” a ocupat locurile de frunte
(primul şi al doilea).
Cele mai frumoase realizări au fost organizarea activităților cu publicul: 730 de manifestări, cu 60
mai mult decît anul precedent, datorită căruia a crescut numărul cititorilor activi cu 4126, iar vizite cu 8384.
2012 a fost marcat de activitatea și organizarea a 5 cluburi noi: salonul literar-muzical ”Elegia”, salonul
muzical ”Camerton”, Clubul de creație ”Ceainicul galben”, Clubul amatorilor de flori ”Iris”; Clubul ”Arta
sănătății”, 2 lectorii : ”Etica vie” și ”Rerih”. Pentru utilizatorii bibliotecii au fost organizate cursuri gratis pentru
studierea computerului, care atrag un număr mare de cititori.
În conformitate cu misiunea sa biblioteca, direcţionează spre satisfacerea informarii culturale a
populației vorbitoare de limbă rusă, lucrînd cu organizațiile comunitare ale oraşului (vezi: compartimentul:
"Parteneriat"), a participat la organizarea evenimentelor culturale legate de istoria, tradițiile, cultura și
literatura rusă, ce au avut loc în cadrul:
• Zilei de literatură și cultură slavonă (organizator - Biroul de Relații Interetnice). Expoziţia „Время
мужества и славы”.
• Festivalului anual al etniilor RM în parcul ”Ștefan cel Mare” septembrie (organizator - Biroul de
Relații Interetnice) : Expoziție de carte, dedicată istoriei a 200 de ani a Bătăliei de la Borodino
• Ediția a XI-a a Zilei literaturii și spiritualităţii ruse în Republica Moldova (9-21 octombrie 2012)
(organizatori: Congresul Comunităților Ruse, Asociația Scriitorilor Ruși a RM, Centrul Intelectual Rus).
Majoritatea manifestăriilor - lansări de cărţi, serate, ateliere literare, seri literare, întîlniri cu scriitorii - au fost
desfașurate în bibliotecă. Vezi compartimentul: "Cultura"
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• Zilele de comemorare a marelui poet rus A. Pușkin (organizarea și desfășurarea, împreună cu
Casa-Muzeu A. Pușkin, "Maratonul pușkinian"). Vezi compartimentul: „Manifestări legate de aniversarea a
175 de ani în memoriam lui A. Pușkin)
Pentru aplicarea practică a planului anual a fost :
• Dezvoltarea în continuare a colecţiilor bibliotecii : achiziţia, organizarea şi conservarea, precum şi
promovarea, prin expoziţii şi activităţi de informare.
• Punerea în aplicare a activităţilor de cercetare, de informare, de referinţă şi bibliografice:
continuarea completării cu materiale bibliografice ("Muzicologul Serghei Pojar" şi "Poeta Ala Korkin"), Zilelor
de informaţii, Zilei bibliografice.
• Implementarea programelor "Lecturile verii", "Ora poveştilor", "Copiii Chişinăului citesc o carte" şi un
număr de activităţi culturale şi educaţionale, care contribuie la crearea unei imagini atractive a bibliotecii în
societate
• Extinderea în continuarea a activităţii cluburilor, asociaţiilor şi lectoriilor în bibliotecă
• Completarea materialelor noi pe site-ul Web şi blogurile bibliotecile pentru a oferi posibilitatea de a
informa cu diverse forme de activitate şi contribuirea la creşterea numărului de vizite virtuale
• Utilizarea în biblioteca tehnologiei 2.0: YouTube, Fliskr, Facebook, Google Docs
dezvoltarea calificării personalului, participarea la Ziua Internaționala de competenţă profesională, seminare
de formare a personalului şi evenimente organizate de bibliotecă "B. P. Hasdeu"
• Rreflectarea activităţii bibliotecii în Mass-media: periodică, radio, TV, (Publica TV; canalul Moldova 1
În general, activitățile planificate au fost realizate, nu au fost realizate pînă la sfârșit procesele de reindexare
și reevaluare, datorită necesității de introducere suplimentară în cărțile de inventar a exemplarelor
insuficiente, identificate în urma verificării. A fost realizată o pauză de un an în editarea numerelor a ziarului
bibliotecii „Pista de decolare", din cauza necesităţii realizării sarcinilor prioritare, dar în anul viitor, suntem
predispuşi să continuăm editarea, deoarece există efectul de apariție a unor nume literare talentate noi,
opere noi, care să corespundă obiectivelor bibliotecii.
Priorităţi Naţionale 2012
Pe parcursul anului a fost organizată în luna octombrie serata literar-muzicală ”Două inimi gemene
– Doina şi Ion Aldea-Teodorovici” în coloborarea cu elevii şcolii de arte ”A. Stîrcea”. Moderatoarea Z.
Scobioală le-a relatat celor prezenţi valoarea operelor compuse şi interpretate de Ion şi Doina AldeaTeodorovici, colaborarea cu marele poet al neamului G. Vieru. Au fost interpretate cele mai cunoscute şi
îndrăgite lucrari a regretaţilor artişti. Paralel a fost demonstrat filmul documentar a cuplului talentat,
montat de profesoarea Tatiana Bîlici și elevul acestei școli Dumitru Bîlici cu genericul ”Dor de voi”.
În secţia de arte pe parcursul anului a fost organizat expoziţia „Două inimi gemene – Doina şi Ion AldeaTeodorovici”.
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”Anul Spiridon Vangheli”
În cadrul ”anului Spiridon Vangheli” secţia copii a organizat şi desfăşurat un şir de manifestări
culturale „Spiridon Vangheli – veşnicul copil al neamului” pe marginea activităţii şi creaţiei scriitorului.
Numeroase au fost orele de lectură (17 la număr), în grădiniţele din cartier Nr. 17, 91, 106 – grupele
de limba română, iar în grupele Gr. 17, 40 manifestările au fost petrecute în limba rusă. În perioadă vacanţei
de vară, copii din liceele ruse D. Cantemir, V. Lupu, P. Movilă, au luat cunoştinţa cu opera lui Vangheli, fiind
inclusă în programul şcolar. Cele mai solicitate lucrări au fost „Buchiile lui I. Creangă”, „Cuşma lui Guguţă”,
„Guguţa – capitan de corabie”, „Cizmarul”, „Coliba”, „Pozna” etc.
Cei mai activi participanţi au fost elevii claselor primare a lic. Liviu Rebreanu şi Mihai Eminescu . Au fost
organizată expoziţie de carte cu genericul: „Spiridon Vangheli – veşnicul copil al neamului”, „Scriitorul din
coliba albastră a copilăriei”, „Născut sub steaua norocoasă copilăriei”, „Măria sa scriitorul”, „Universul cărţilor
lui Spiridon Vangheli”.
Total au fost organizate 26 manifestări: 17 ore de lecture, 6 ore de poveste, o discuţie – dezbatere, o lecţie
interactivă.
Concluziile : În rezultatul organizării și promovării creației lui S. Vangheli copiii ș-au îmbogățit cunoștințele
referitor la creația și activitatea scrinorilor, iar unii, cei de la grădiniță, au luat cunoștințe prima dată. De
menționat că lucrările au fost solicitate și promovate în cercul copiilor de limba rusă a liceilor ”D. Cantemir”,
”Vasile Lupu”.
175 de ani în memoria lui A. Puskin – prioritatea filialei ”M. Lomonosov”.
Marelui poet rus, Alexandr Pușkin în fiece an îi aducem omagiu, a devenit o tradiție frumoasă în ziua nașterii
să se organizeze Maratonul pușkinian, care include diverse activități. 175 ani de ani în memoria poetului a
devenit o prioritate a bibliotecii, deaceea a fost organizate două maratoane. A fost expuse de două ori
”Puskiniana” – cele mai valoroase cărți din fondul bibliotecii în Departamentul relațiilor interetnice.
Masa rotundă: „Duelul şi ultimele zile din viaţa lui A.Puşkin" a fost organizat împreună cu studenţii Institutului
Pedagogic din Tiraspol şi profesoară de limba rusă, poeta şi interpreta a cîntecelor de dragoste şi romanţe, Liuba
Procopii şi liceenii liceului BP Hasdeu. Subiectul a fost studiul cauzelor şi împrejurărilor moartei marelui poet,
creaţia cărui intotdeauna trezeşte un interes aparte. Participanţii la masa rotundă s-au înrolat într-o discuţie
animată, plină de înţeles, moderată de muzeograful Marina Podlesnaya. În cadrul întrevederii fiecare îşi exprima
nu doar opinia sa, dar şi recitau poeziile preferate.
Seri: Seara literară "În memoria lui Puşkin," a avut loc în colaborare cu Asociaţia scriitorilor ruşi şi participanţii
clubului împătimiţilor de carte a Chişinăului. Pe parcursul serii a ars lumânări pe masă, scriitorul şi poetul Anatol
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Labunski a descris duelul lui Puşkin cu lux de amanunte, poeta Valentina Kostişar a citit versurile proprii dedicate
marelui poet. La această seara au participat poeţii Valeriu Schwartz, Sergiu Maslobrod , moderatoare a fost
Olesia Rudiaghina.
Seara literar-muzicală "Frumoasă-i unirea noastră", dedicată zilei liceului, 19 octombrie şi în consecinţă temei
poeziei şi prieteniei, a fost organizat cu participarea clubului barzilor "Tovarăşul chitara." Oaspeţii serii a fost
actorul teatrului Anton Cehov, Serghei Tiranin, o mare performanţă a compoziţiei sale poetice. Julian Kirkin şi
Elena Reznik au interpretat la chitara cîntece pe versurile A. Puşchin. Lilia Minaev şi Victoria Roşca au menţionat
tema fraternităţii şi prieteniei, cântând împreună cu publicul melodii binecunoscute din filmele vechi. Una dintre
cele mai impresionante seri literare şi muzicale a salonului "Elegie" cu genericul "Două stele" a fost dedicată lui
A.Puşkin şi M.Eminescu. Vezi descrierea „seara literară”
Lecţiile: "Чистейшей прелести чистейший образец" dedicată soţiei poetului, Natalia Nikolaevna Gonciarova.
Moderatoare a fost autorul a mai multor programe şi lecţii dedicate lui A . Puşchin, muzeograful Casei-Muzeu A.
Puşkin, Galina Todosi.Ea a descris şi a relatat despre ultimele zile a poetului, duelul şi moartea, precum memoria
şi fidelitatea soţiei sale; Lecția „Poveștile lui A. Pușkin”; lecție a Clubului „Universul” «Tainele limbajului lui A.
Pușkin» ; Lecţie «Cercetătorii creației lui A. Pușkin»
Ora poveştelor: A. Puşkin "Povestea ţarului Saltan" Copiilor le place nu doar să citească povestea, ci să încerce
rolul personajilor sale, cu mare plăcere îşi demonstrează talentul în rolul eroilor din poveste, jucînd diferite
personaje. "Povestea peştişorului de aur" A. Puşkin - una dintre cele mai iubite de copii, cunoscută aproape de
fiecare cititor. Pentru a fi mai interesant şi mai enigmatic, muzeograful M. Podlesnaya nu doar citeşte povestea
dar şi îi poartă în lumea culturii poporului rus şi moldav, le oferă lecţie de amabilitate şi bunăvoinţă, trezind
interesuşl copiilor din auditoriu.
Medalioane : Creaţia lui A. Puşkin in muzică". Creaţia lui A. Puşkin şi-a găsit reflectare în cultura muzicii
mondiale. Romanţele şi operele muzicale scrise pe versurile poetului sînt înterpretate pe cele mai prestigioase
scene a lumii, înclusiv şi în biblioteca noastră. A fost întîmpinat cu aplauze furtunoase cîntăreţul de operă şi
pedagogul Serghei Varsanov, Natalia Barabanşikova, care a compus melodia pe versurile „ Pe colinele Gruziei”,
Tatiana Kiriliuk a înterpretat lucrările „ Pasărea”,” Răsturnînd galeata”, în închiere au fost înterpretat romanţe de
Marina Podlesnaia. Medalion literar-muzical "Secolul XIX - secolul Dumneavoastră".
Înscenarea spectacolul bazat pe povestea lui Alexandru Pușkin "Povestea peştişorului de aur" cu participarea
elevii clasei a 5-a a liceului D. Cantemir. Muzeograful Casei-Museu A. Puşkin Marina Podlesnaia i-a implicat în
joacă improvizată pe roluri, demonstrănd abilităţile fiecărui. Spectacolul a fost împărțit în acte separate. Fiecare
act nou de "actori" a fost modificat pentru a înlocui cu alt nou. Astfel, toți participanții au luat parte la spectacol. În
grădiniţele şi liceele au fost petrecute discuţiile : "Lukomorie a lui Puşkin", "Ziua Liceului", "Citiţi-l pe Puşkin pînă
la victorie", "Poeţi - predecesori a lui Puşkin", "Și noi suntem încântați de poznele Mamei-Iarnă".
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Dezvoltarea şi comunicarea colecțiilor
Analiza întrărilor: În anul 2012 biblioteca a primit 1572 de documente în suma de 67186. 45 lei.
Din ele donaţii – 333 exemplare, editură - 807 exemplare, abonarea – 404 exemplare, periodica – 28.
După tipul documentelor : cărţi - 992 ex., ediţii periodice – 432 ex., note – 17, publicaţii audiovizuale – 1,
documente în varianta electronică – 76, alte documente – 2.
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Documentele au fost primite în următoarele limbi: română – 890; rusă – 580; engleză – 32 ; germană –
17 ; alte limbi – 1
La sfârșitul anului 2012 fondul bibliotecii a constituit - 117,295 de documente, din care cărți - 98295,
publicaţii periodice - 7586, publicaţii de note - 6910, audiovizuale - 4064, electronice - 409, alte - 31.
Donații din partea autorilor, cititorilor, partenerilor
În 2012 sursele de completare a fondului au fost : documentele primite de la edituri, prin Secţia de achiziție,
primite în dar de la diverse organizații (Asociația scriitorilor ruşi a RM), precum și donate de către scriitori, poeți
- autori de cărți cu autografe dedicate, cărți primite de la populație.
Biblioteca a primit în dar cărţi cu autografe ale autorilor următoarelor autori: S. Ievstratiev "Socinenia umnogo
duraka", M. Lupașco "Bessarabeţ", A. Labunskii "Pobeg dlinoiu v jizni", L. Potorak "V spicecinom korobke", B.
Marian " Scaz o belom aiste", A. Vasserman „Moi liubimîi coroli Carol II”, A. Thorov "Pisima bez obratnogo
adresa".
Printre cărțile donate de către populație, se enumărau aşa ediţii solicitate de cititori ca:

D. Goroviţ

"Clan Kennedi", A. Gromîko "Bratia Kennedi," N. Rerih "O vecinom", G. Ioffe "Beloe delo. Gheneral Kornilov”,
N. Sokolov "Ubiistvo ţarskoi semii", M. Veller "Samovar", S. Govoruhin" Strana vorov", P. Sudoplatov
„Speţoperaţii”, N. Molcianov „Diplomatiia Petra Pervogo".
Cărţi cu autografe. Vezi Anexa nr. 2
Reinventarierea şi reevaluarea colecțiilor
În 2012 biblioteca a continuat să lucreze la reevaluarea fondului. Au fost reevaluate cărțile din toate
domeniile: 0,1,2, 3, 5, 6, 61, 63, 7, 80, 811, 91. Lucrările de reevaluare au fost realizate în toate secţiile
bibliotecii. S-au desfăşurat lucrările de reinventalizare, numărul de cărți, reevaluate și reinventalizate - 108737
de exemplare.
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Cereri neonorate:
Паоло Джордано «Одиночество простых чисел», Д. Хэррис «Шоколад», «Пять четвертинок апельсина», М.
Уэльбек «Карта и территория», В. Сорокин «Сахарный Кремль, Е. Гришковец «Реки», «Сатисфакция»,
«Планка», Б. Вербер «Смех циклопа», Д. Рубина «Белая голубка Кордовы», «Почерк Леонардо», «Синдром
Петрушки», «На солнечной стороне улицы», Х. Мураками «Ничья на карусели», Л. Улицкая «Зеленый
шатер», А. Константинов «Сочинитель», «Выдумщик», В. Токарева, новые романы
Ю. Поляков «Левая грудь Афродиты», Р. Гари «На послем дыхании», «Европа», Анна Гавальда, новые
романы, Ф. Саган «Пианино на траве», М. Шишкин «Взятие Измаила», «Письмовник», Д. Быков, новые
книги, Ю. Нагибин «Моя золотая теща», «Свет в конце тоннеля», Е. Вильмонт, новые романы, А. Гируцкий
«Общее языкознание», А. Лоуэн «Депрессия и тело», П. Экман «Психология эмоций», К. Ватанабе
«Учимся решать проблемы», П. Коэльо, новые романы, М. Элиаде, книги на русском языке; Л. Третьякова
«Память сердца», Р. Докинз «Бог как иллюзия», Ст. Хокинг «Великий замысел», К. Ламонт «Иллюзия
бессмертия», С. Харрис «Конец веры»
Domenii neacoperite : 004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor; 159.9 Psihologia copilului; 371 Organizarea
sistemului de educaţie şi invăţămănt; 336 Finanţe publice, finanţele statului; 911 Geografie denerală. Geografia
Republicii Moldova; 794 Jocuri pe tablă. Şah; Literarura artistică în limba engleză, germană.
III. Utilizarea bibliotecii:
Vizte

Cititorii activi

Cititorii total

2012 - 106436

2012 – 9219 (+4126)

2012 - 18857

2011 - 91018

2011 - 5093 (-3976)

2011 - 17404

2010 - 98052

2010 - 9069 (+611)

2010 - 15780

2009 - 70552

2009 - 8458 (+1824)

2009 - 14022

Datele statistice 2012 comparativ, așa cum se vede din tabel, sînt mai mari decât anul trecut.
Numărul de utilizatori e mult mai mare cu 4126, ca urmare a activitatății clubulrilor în bibliotecă. Numărul total
de vizite, comparativ cu anul trecut cu 15418 mai mult, ceea ce poate fi explicat de creșterea numărului de
activități în biblioteca în comparație cu anul trecut.
Cu toate acestea, biblioteca nu a ajuns încă la indicatorii recomandați, care urmează să fie realizate
prin creșterea numărului de manifestări "ora poveștilor", "ora de lectură", "discuții-dezbatere", "treceri în
reviste." În plus, trebuie să se intensifice activitățiile de informare în bibliotecă, achiziția unui număr sporit de
computere pentru cititori, a oferi posibilitatea de a utiliza Wi-Fi, care nu este în bibliotecă, dar este solicitat de
multe ori, în mod activ de informat despre evenimentele preconizate, folosind Mass-media
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După statutul ocupaţional şi social

Intelectuali
Muncitori
Studenţi
Elevi
Preşcolari
Şomeri
Pensionari
alte categorii
Persoane cu disabilităţi

2010
1501(17,1%)
459 (5,2%)
1451(16,5%)
2570 (28, 8%)
244 (2,7%)
1383 (15,7%)
1060 (11,9%)
159 (1,8%)
11 (0,1%)

2011
1003 (19,7%)
237 (4,7%)
530 (10,4%)
1499 (29,4%)
196 (3,8%)
742 (14,6%)
796 (15,6%)
79 (1,6%)
11 (0,2%)

2012
1813 (19,66%)
481 (5,22%)
1705 (18,49%)
2255 (24,46%)
112 (1,21%)
1104 (11,97)
1302 (14,12%)
447 (4,85%)

Cifrele de utilizatori din 2012 sunt: compoziția socială este dominată de elevi - 24,46%, intelectuali 19,7%, numărul de studenți - 18, 49%, pensionari - 14.12%, șomeri - 11,97% , muncitorii - 5,22%, și alte
categorii - 4,85%, e redus numărul de copii preșcolari - 1,21%
Numărul de utilizatori de muncă intelectuală a crescut simțitor ( 810) datorită activității cluburilor
intelectuale ”Ce, unde, cînd”, CLIC, Clubul de șah, saloanele literar-muzicale, diverse lectorii ;
numărul de muncitori a crescut cu 144 ; numărul de studenți s-a triplat. Acest lucru poate fi atribuit la
activitatea cluburilor pentru tineri, cum ar fi "Cunoaște te pe sine însuși”; s-a dublat numărului de vizite ale
elevilor datorită manifestărilor săptămînale a lectoriul ”Puskinian”; a scăzut puțin numărul utilizatori de vârstă
preșcolară;
Numărul pensionarilor și persoane fără loc de muncă simțitor a crescut, datorită faptului că în bibliotecă ei își
găsesc refugiu, ocupații după interes în cluburi ”Creștin ortodox”, ”IRIS„ ”Loscutok”, salon literar-muzical
”Elegia”, ”Retroiluzion”, ”Clubul de șah”.
Astfel, valorile numerice ale utilizatorilor bibliotecii arată o tendință pozitivă pe toate categoriile
statutului social.
Rus

Ro

Alte

2012

3745 (40,62%)

3851 (41,77%)

1623 (17,60%)

2011

2129 (41,8%)

2205 (43,3%)

759 (14,9%)

2010

3761 (42,8%)

3459 (38%)

1607 (18,1%)

În compoziția etnică: variația procentuală, comparativ cu anul anterior, utilizatorii de limba română au crescut
considerabil, numărul vorbitorilor de limbă rusă a crescut în comparație cu anul precedent. Cifrele indică faptul că
populația vorbitoare de limba română-si sporește vizitele la biblioteca. S-a dublat numărul utilizatorilor altor
naționalități, ceea ce sugerează că fondul și activitățile sale pentru a satisface nevoile de informare și spirituale,
oamenilor de naționalități diferite
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Vîrsta utilizator
Sub 16 Ani

16-25 Ani

26-40 ani

41-62 ani

Peste 62
ani

2012
2011
2010

1153

2738

1981

2009

1338

(12,51%)

(29,69%)

(21,49%)

(21,79%)

(14,51%)

956

1308

842

1182

805

(18,8%)

(25,7%)

(16,5%)

(23,2%)

(15,8%)

1255

3029

1709

1805

933

(13,9%)

(34,3%)

(19,5%)

(20, 8%)

(11 %)

Numărul de utilizatori după toate categoriile de vîrstă a crescut simțitor
După cum arată tabelul genul femenin a vizitat biblioteca mai des decat barbații.
Împrumutul pe domenii
0

55112

22,0%

1

2189

0,9%

2

5319

2,1%

3,36

8020

3,2%

37

997

0,4%

39

4127

1,6%

5

5341

2,1%

6,69

3581

1,4%

61

3454

1,4%

63

2121

0,8%

65

599

0,2%

7/793

24076

9,6%

794/799

759

0,3%

80/81

2430

1,0%

82/89

103246

41,2%

82.09

978

0,4%

821.135.1

13664

5,5%

821.135.1.09

1044

0,4%

9

2970

1,2%

91

10601

4,2%
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Împrumutul documentelor pe anul 2012 - 250628, care depășește cu 15098 mai mult decat anul
trecut. Ca și în anii precedenți, cel mai mult este solocitată literatura artistică - 41.19% (103246), și chiar o
creștere cu 20% față de anul trecut. Din ramura a literaturii pe domenii cel mai frecvent sînt solicitate: 0
Departamentul (tehnologie de calculator, dictionare enciclopedice, enciclopedii) - 55,112 (21.98%).
Biblioteca dispune de un grup de studiere a calculatorului, astfel încât a cresut cererea pentru această
literatură cu 5%. Eliberarea din literatura din secția de artă: 24 076 (9,6%), comparativ cu anul trecut
(10,2%), 0,6% mai mică (în departament a fost reinventarizarea). În departamentul de literatura romana
(821.135.1) circulatia nu sa schimbat : 5,45% (13664). Biblioteca e vizitată des de elevii școlilor din cartier,
utilizînd literatura de program. Departamentul de Geografie 91 a fost de 4,22% (10 601), comparativ cu
anul precedent (5,9%) Circulatia a scazut cu 1,6%, deoarece este puțină literatura nouă în limba rusă.
Este nevoe de achizițiile noi în limba rusă.
În funcție de tipurile de publicații: cărți sînt împrumutate mai mult (62.23%) decât edițiile
periodice (19.46%), 1,1% mai puțin decât anul trecut. Ediții muzicale - (2%), 0,8% mai mult decât în 2011,
și AV (0,26%), indicând faptul că eșecul este prezentat și utilizat audio și video de AV și, prin urmare,
trebuie să fie îmbunătățită cu acest tip de AV.

cărţi

periodice

muzica tipariţă

AV

15597(62,23%)

48774(19,46%)

4667(1,86%)

661(0,26%)

книговыдача по языкам
rom

7,43%

rus

92,43%

engleza

0,09%

german

0,04%

franceza

0,004%

alte

0,003%
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Expoziţii tradiţionale şi virtuale

Anul

Împrumut

Exp.

Doc.

Exp.

Doc.

total

trad.

exp.

virt.

exp.

2012

250628

207

5086

2

19

2011

235530

147

3883

2

42

Expoziţii şi documente expuse Secției copiii

Anul

Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc.
total

trad. exp.

exp.

2011

52549

37 1258

-

-

2012

64039

51 2130

-

-

Anul jubiliar 135 bibliotecii B. P. Hasdeu

Anul
2012

Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc.
total

trad. exp.

65

2

52

exp.
-

-

Anul lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici
Anul
2012

Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc.
total

trad. exp.

169

3

28

exp.
-

-

Săptămîna G. Vieru
Anul
2012

Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc.
total

trad. exp.

54

2

26

exp.
-

-
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Anul lui S. Vangheli

Anul

Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc.

2012

total

trad. exp.

218

5

exp.

68

-

-

«Chișinăul citește o carte»
Anul Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc. Anul
total
2011

trad. exp.

exp.

326

8

404 -

2012 328

9

415 -

-

2011
2012

«Copii Chișinăului citesc o carte»
Anul Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc.
total

trad. exp.

exp.

2011 205

9 124

-

-

2012 210

11 12

-

-

Expoziţii şi documente expuse în cadrul programei ”Lecturile verii”

Anul Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc.
total

trad. exp.

exp.

2011

52549

36 856

-

-

2012

57667

24 861

2
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Expoziţii şi documente expuse în cadrul ”Săptămînei ușilor deschise”
Anul Împrumut Exp. Doc. Exp. virt Doc.
total

trad. exp.

exp.

2011 4341

8

23

2012 5423

17 512 -

238 1

-
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Decada ”Chișinău – orașul meu”

Anul
2012

Împrumut Exp. Doc. Exp. virt. Doc.
total

trad. exp.

326

4

168

exp.
-

-

Documente AV
2012
După domenii
004
7/793
794/799
80/81
9
91

Total
52
100
96
88
72
161
661

Cercetarea bibliografică
1. Elaborarea bibliografiilor şi biobibliografiilor : «Музыковед Сергей Пожар» - 1354 наименования (163
печатных листов) ; (2011 г. - 140 печатных страниц)
2. Отбор материалов к персонографии «Маэстро литературы Алла Коркина» – 210 наименований
(2011 г. – 149 наименований)
3. «Самобытный сподвижник просвещения» : каталог изданий к 300-летию со дня рождения М. В.
Ломоносова (электронный вариант) – 454 наименования (67 печатных страниц) ; (2011 г. – 429
наименований (48 печатных страниц)
Liste de recomandare: 8
«Бессмертен тот, кто Отечество спас» : Война 1812 года - 83 наименования (12 печатных листов)
«Наш любимый шоколад – в нем хранятся рай и ад». Всемирный день шоколада – 18 наименований
«Поиск истины». Василий Шукшин – 26 наименований
«Если душа родилась крылатой…» 120 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны
Цветаевой - 30 наименований
115 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева – 16 наименований
75 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина – 18 наименований
125 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Самуила Маршака – 14 наименований
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65 лет со дня рождения русского писателя Григория Остера – 16 наименований
Alcătuirea mapelor tematice - 2
“Istoria Chişinăului” – 12 наименований
“Biblioteca M. V. Lomonosov în presă” – 48 наименований (10 наименований интернет ресурсы)
Выставки - 2 «Библиографические издания муниципальной системы Б. П. Хашдеу» - 52 экз.
Библиографические пособия филиала М. Ломоносова – 3 экз.
Закладки - 3
«Наш любимый шоколад – в нем хранятся рай и ад». 11 июля – Всемирный день шоколада – (13
названий, тираж – 16)
«Самобытный сподвижник просвещения». 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова – (20
названий, тираж – 25)
Серия информационно-библиографических закладок «Ребёнок и книга: советы родителям» - 2 экз (17
названий, тираж – 20)
Виртуальный библиогид 1. Новинки теософской литературы – 8 наименований 2. Новые
поступления – 36 наименований. 3. «Biblioteca M. V. Lomonosov în presă» (2012 г.) - 48 наименований
(10 наименований интернет ресурсы) 4. «Cărţi cu autografe» - 33 наименований
День Информации - 6 Посетило Дни информации 189 человек. Было представлено: 274 издания.
Выдано: 176.
День библиографии в библиотеке им. М. В. Ломоносова
«Библиография – это интересно» Дата проведения : 26 ноября 2012 г.
Цель Дня библиографии: обобщить знания учащихся в области библиографии, развить поисковые
умения и навыки в качестве базиса для формирования информационно независимой личности,
обладающей способностью к самостоятельному поиску, научить их ориентироваться.
Задачи:более подробно познакомить читателей со справочным аппаратом библиотеки и научить
пользоваться им; познакомить читателей с новинками периодических изданий и изданий справочного
характера, научить пользоваться ими; вызвать интерес к чтению через малые формы библиографии
Место проведения – отдел отраслевой литературы, справочно-библиографический отдел, отдел искусств,
отдел художественной литературы. Участники : читатели библиотеки
Программа Дня
I. Выставки библиографических пособий библиотеки им. М. В. Ломоносова - «Рыцарь Великого
Книжества» ; «Пушкин в Бессарабии» ; «Presa Basarabeană» ; «В блистательном созвездии имен» –
издания Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу
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Представлено – 55 книг ; выдано – 39 книг
II. Пресс - информина – «С периодикой по жизни» Представлено – 43 периодических изданий ; Выдано –
32 ед.
III. Беседы:

1. «Элементы книги» (понятие основных элементов книги: обложка, корешок, титульный

лист, иллюстрация) - 16 чел.
2. Обзор-презентация библиографических указателей Муниципальной библиотеки им. Б. П. Хашдеу – 55
3. Знакомство с блогом Chișinău, oraşul meu 4. Знакомство с блогами библиотеки им. М. В. Ломоносова.
«Молодежь в библиотеке им. М. В. Ломоносова» ; «Летние чтения в Ломоносовке». – 11 чел. 5.
Демонстрация постеров библиотеки : «Объединения по интересам библиотеки им. М. В. Ломоносова –
террирория общения и обучения» ; «Литературно – музыкальная гостиная «Элегия». Проект библиотеки
им. М. В. Ломоносова
6. Еxtramuros. Беседа «За обложкой – целый мир!» - д/с № 17 – (23 чел.)
IV. Консультации. «Как составить библиографический список литературы?», Поиск библиографической
информации через Интернет – библиографическими списками, закладками, а также с библиографическими
пособиями в электронном виде.
V. Экскурсии по библиотеке – 3 ; участвовало – 16 Всего записалось новых читателей – 10 ; Количество
участников мероприятия – 26 ; Всего посещений 26 ноября – 265 чел.
Анализ выполненных справок
Referinţe
Tematice
Precizare
Factografice
De adresa
Total:

2012
601
87
22
40
750

2011
579
49
55
85
768

2010
745
49
36
100
930

Referinţe
Chişinău
IC
Telefon
Jurist
Internet
Total:
Total:
Tranzacţii direcţionale
Tranzacţii instruire
Total:

2012
48
12
12
72
822
841
860
2523

2011
271
31
97
23
17
439
1207
1474
915
3596

2010
498
42
135
53
36
764
1694
1146
848
3688
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По языкам
Limba
Limba rusă
Limba română
altele
Total:

2012
729
20
1
750

2011
687
97
2
768

2010
898
77
930

Из них по отделам :
Clasificarea
după domenii
0
1
2
3/36
37
39
5
6
61
7
80
82
91
929
93
Total:

2012

2011

2010

148
22
17
34
2
22
99
12
30
56
4
130
37
75
52
750

97
13
39
37
2
11
40
11
5
223
5
133
28
94
30
768

63
35
28
81
7
22
132
32
12
199
4
181
35
86
55
972

В отчетном году значительно увеличилось количество запросов по естественнонаучным
дисциплинам и истории, а также заметно увеличение справок, связанных с искусством, биографиями,
литературоведением и художественной литературой.
Значительное снижение запросов по техническим дисциплинам и сельскому хозяйству.
Основные темы отказов: экономика предприятий, практическая психология, семейное
воспитание, учебные издания прошлых лет по истории, географии, незначительно художественная
литература. Использование Интернет-ресурсов осталось примерно на уровне прошлогоднего
показателя. Снизилось в отчетном году количество фактографических справок на 6 %. Увеличился по
сравнению с предыдущим годом процент уточняющих справок.
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V.

Difuzare culturală
Programe
„Copii Chişinâului citesc o carte Ovidiu Crengă
„ Poveşti cu Barbălungă”.

Pentru o promova o carte au fost petrecute 4 ore de lectură : „ Leuţul Rex”, „ Prietenii mei cu patru
lăbuţe”, „Riţa, Riţa veveriţa, verişoară cu Doiniţe”.
2 ore de poveşti „ Poveşti cu Barbălungă”, ”Povestea ursuleţului de catifea maro”.
Orele de lectură au fost petrecute extramuros cu copii clasei a treia şi a patra a lic. L. Rebreanu.
Activitâţi total - 26. Participanţi - 418.
Lecturile verii
1.06 - 28.08. 2012
sloganul programului: "Vacanţa mare în bibliotecă"
Indicatorii statistici
2012

2011

2010

2009

Vizite la bibliotecă

18380

16704

21538

14114

Vizite la Catedra de

3250

3104

2948

2429

Înregistrate noi cititori

487

361

481

293

Activităţi desfăşurate

195

156

153

82

Literatură pentru copii

Deschiderea programului „ Lecturile verii” a avut loc în biblioteca Lomonosov pe data de 4 iunie.
La ora 12 a avut loc deschidera oficială în sala de lectură arhiplină cu copii de diferite vîrste, părinţi, bunei şi
pedagogi. Cei prezenţi au fost felicitaţi cu închierea anului şcolar, începutului vacanţei multaşteptate şi
programului „ Lecturile verii”. Participanţii au luat cunoştinţă cu lux de amanunte planul programului sus numit.
Fiecaraa a primit cîte un bilet a programului de participarea. Oaspeţii au luat cunoştinţa cu (ecipa) colaborătorilor
bibliotecii, participanţi la programul „ Lecturile verii” Z. Scobioală, L. Bodrug, J. Climova. Partea literar – mizicală a
fost dedicată cărţilor, vacanţei, verii, cu participarea talentaţilor copii a cluburilor de creaţie şi educaţie estetică
Flacăra, Lăstărel, şcolii de arte A. Stîrcea, lic. Dm. Cantemir şi colegilui de muzica Şt. Neagă. O surpriză pentru
public a fost desciderea clubului „ Funny English” a voluntarului din Australia, oraşul Melburn Angela Lapham. A
fost întîmpinate cu aplauze furtunoase cîntecele în limba engleză a Cristinei Golovatiuc şi Olga Lozovan,
participantele grupului „Solo”. După melodiile înterpretate au evoluat grupul „Boom dance”( conducator Valentina
Zagorskaia). Doritorii de a participa la acest program era atît de mulţi în cît depăşit programul anunţat. O surpriză
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a fost crearea clubului de creaţie „Culorile curcubelului”, unde copii trebuiau se înveţe arta origami, mozaicii şi alte
modalităţi, condus de Irina Moraru.
Maratonul puşchinian a devenit o tradiţie în biblioteca, în acest an nu s-a limitat la o singură zi, s-a desfăşurat pe
data de 5 şi 6 iulie. Anul acesta a fost destinat în primul rînd copiilor, în strînsă cooperare cu Casa-muzeu A. S.
Puşchin.
Muzeograful casei- muzeu A. Puşkin M. Podlesnaia, moderătoarea „Lectoriului puşkinian” a familiarizat copii cu
viaţa şi activitatea poetului. Împreună copii au înscenat expromt povestea „ Peştişorul de aur”. După spectacol a
fost teatralizată povestea „ Ţarul Saltan”.
Cu mare entuziazm a fost organizat concursul „Ghiceşte povestea”, oferindu-le desene şi ilustraţii pe marginea
poveştilor lui Puşchin.
Discuţia Marinei Podlesnaia „ Limba rusă este în primul rănd Puşchin” a fost nu numai o denumire dar şi o deviză
a rolului poetului în formarea limbii şi literaturii ruse.
Partea muzicală dedicată poetului a fost intitulată „Odnoj lûbvi muzyka ustupaet”. Eleva lic. S. Rahmaninov
Valentina Slobodţcaia şi Tatiana Chiriliuk au înterpretat la pian şi chitară piesele muzicale a veacului 19 şi 20. La
fel au fost înterpretat imnul sărbătorilor puşchineene „ Dolna”, întrunirea are loc în prima duminică a lunii iunie în s.
Dolna, r-n Nisporeni.
M. Podlesnaia a organizat 2 lecţii : prima - poveştile lui A. Puşchin pentru adulţi; în cea de-a două lecţie a
familiarizat pe cei prezenţi cu poemul lui Puşchin „ Călugărul”, schrisă în Chişinău.
Partea finală a maratonului a fost concursul desenelor pe trotuarul din faţa bibliotecii pe marginea poveştilor lui A.
Puşchin.
Realizarea maratonului puşchinian – un tribut anual poetului, fără de care nu poate exista literatură rusă. Apolon
Grigoriev a spus succind, exprimîndu-şi în general atitudinea faţă de poet: „ Puşchin este totul”.
„Eminescu – geniul titular al culturii neamului.”
S-a păstrat o tradiţie frumoasă, în fiece an, la 15 iunie, biblioteca comemorează geniul a culturii naţionale şi
universale - M. Eminescu. Anul acesta în colaborare cu muzeograful M. Podlesnaia a fost organizat o seratăliterar muzicală. Cei prezenţi au luat cunoştinţa cu biografia şi creaţia poetului, marea prietenie cu Ion Creangă şi
Ion Slavici. Au fost înterpretate cîntece şi romanţe pe versurile poetului, la fel şi dedicaţii muzicale. Toţi cei
prezenţi au înterpretat împreună cu moderatorii cunoscutele lucrări: «Somnoroase păsărele” ; „La steaua”, „Pe
lîngă plopii fără soţ”, în limba română şi rusă.
Întîlnirea cu poetul Liubovi Gorbatenco.
Liubovi Gorbatenco scrie versuri pentru maturi şi copii, cunoaşte foarte bine flora şi fauna şi le aşterne foarte
frumos în poeziile sale. Vara această în lună iunie împreună cu colaboratorii bibliotecii Z. Scobioală şi I. Strelina
au organizat o întîlnire cu grupele pregătitoare a gr. Nr. 89. Copii cu un mare interes au ascultat versurile,
deoarece erau foarte simple şi pe înţelesul lor. Copii la rîndul lor le-au “cadonat” colaboratorilor un medallion
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musical.
„Întîlnirea cu Australia în mod distractiv”
Prima şedinţă a cercului care a fost numită „ Happy English” a adunat o mulţime de copii intrigaţi de faptul că
învăţarea limbii nu este un profesor de şcoală, ci un voluntar venit la noi de pe al cincelea continent îndepărtat
australian Angela Lapham.
Prima discutie-dezbatere a avut loc la 4 iunie cu tradiţionala frază „ My name is Angela” şi „ I came from
Australia”, perfect înţelesă de toţi participanţii. Cînd au trecut la cuvinte şi teme mai complicate a intervenit
profesorul de limba engleză de la lic. Dm. Cantemir Svetlana.
Angela le-a povestit copiilor sborul ei de 20 de ore spre Moldova cu aterizări la Londra şi Germania. Copii au
luat cunoştinţa cu geografia, flora, fauna şi modul de viaţa australian.
Clubul cu de desene animate
Clubul cu desene animate activează de mai mulţi ani în cadrul programului „ Lecturile verii”. Dacă în anii
precedenţi întrunirile aveau loc o dată pe săptămînă, anul această de două ori, marţi şi joi. Întrunirile se
petreceau în secţie de arte. După vizionare, bibliotecara Janna Climova petrecea conversaţii pe marginea celor
vizionate. Regulat au frecventat clubul, cititorii Arina Bîrca, Dasha Trifonov, Nina Moguş, fraţii Tiora. Idea
clubului a fost familiarizarea copiilor cu cele mai valorase poveşti şi opere literare bazate pe desene animate. În
acest an am pregătit blocuri tematice : “Poveştile populare ruseşti”, „Poveştile fraţii Grimm”, „Lumea fermecată
a lui Disney”. Copii au luat cunoştinţa cu ecranizarea filmelor animate „ Alen΄kij cvetoček”, „Konek-gorbunok”,
„Motanul încălţat”, „Scufiţa roşie”, Muzîcanţii din Bremeni”, „Princesa lebădă”, „Winne pooh”, „ Crăiasa zăpezii”,
„ Ceburaşca şi crocodilul Gena”, „ Maugli”.
Înainte de a viziona desenele animate copii luau cunoştinţa cu biografia şi creaţia autorilor, iar după vizionare
petreceau concursuri. Împactul acestor şedinţe a fost dorinţa copiilor să citească lucrările acestor autori.
Pe parcursul verii în fiecare marţi în cadrul programului „ Lecturile verii” în bibliotecă se organizează „orele
poveştilor”. Participanţii au fost cititorii bibliotecii, variind de la 3 la 12 ani. Bibliotecarii periodic petreceau ora
poveştilor extramuros, în gradiniţele cartierului. Copii din curţile blocului, care cunosc bine programul „ Lecturile
verii” ascultau regulat poveştile de la ora 15.00. Ei nu numai ascultau poveştile dar şi comentau , puneau
întrebări, îşi expuneau gîndurile, desenau eroii îndrăgiţi, participau la diferite jocuri şi concursuri. Colaboratorii
bibliotecii au selectat cele mai populare poveşti ruseşti «Carevna-lâguška», « Zolotaâ rybka», « Sivka burka», «
Mar΄â Morevna», « Okameneloe carstvo», « Elena premudraâ», « Podi tuda ne znaû kuda , prinesi to ne znaû
čto», « Ivan carevič i seryj volk», «Letučij korabl΄»; la fel şi poveştile scriitorilor universali Hans Christian
Andersen, Lewis Carroll „ Alice in wonderland”, Oscar Wilde „Prinţul fericit”, „ Sufletul pescarului”, Redyard
Kipling „Maugli” şi multe alte. În poveşti întotdeauna eroii principali au noroc, iar în viaţa nu totdeauna e aşa,
oare nu e o enigmă? Cu ajutorul poveştilor copii într-o formă accesibilă iau cunoştinţa cu legile morale seculare
a poporului său şi general umane.
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Clubul „ Palitra culorilor”
Vara anului 2012 a fost foarte productivă pentru participanţii cercului „ Palitra culorilir”, care a început lucrul chiar
în prima zi a deschiderii programului „ Lecturile verii”. Copii împreună cu bunicele şi părinţii se întruneau în fiece
luni la ora 14.00.
Primele şedinţe au fost petrecute de Irina Moraru, unde copii au învăţat să facă şoarici mici şi amuzanţi din hîrtie
colorată, ilustraţii frumoase în technica quilling. În luna iulie a preluat acest atelierul de creaţie cititorul fidel al
bibliotecii, elevul clasei a 9 a lic. Sportiv S. Pereteatco. El le-a fost un bun pedagog copiilor, le lămurea cu
răbdare, politicos membrilor cercului şi explica subtilităţile artei origami. Copii au reuşit se facă lebede albe şi
frumoşi fulgi de zăpadă, dantele de crăciun.
În luna august doamna Iulia Negru le-a oferi copiilor posibilitatea să însuşiască mai multe varietăţi de tehnici:
design floral, makrame, origami, ciubuc, quilling. Copii a obţinut rezultate împresionante, au învăţat să facă cutii
frumoase din satin, plicuri, saşe, peizaje florale, brodarea şerveţelelor, diverse bijuterii.
Sărbătorile naţionale a Republicii Moldova.
Pe data de 28 august în încinta bibliotecii a fost organizat medalionul muzical dedicat sărbătorilor naţionale: „ Ziua
independenţei ” şi „ Limba noastră ”. Moderatorii M. Podlesnaia şi Z. Scobioală au făcut un excurs în istorie şi
simbolurile Republicii Moldova ( steagul şi stema), semnificaţia lor. Împreună cu participanţii au fost înterpretat
imnul ţării: „ Limba noastră” de A. Mateevici, cîntece şi poezii dedicate trecutului şi limbei române.
Încheierea programului „ Lecturile verii”.
Pe 29 august am organizat bilanţul încheierii programului „ Lecturile verii”. Participanţii au evaluat cu un program
literar-muzical: Elizaveta Coroli a înterpretat la pian „Solotino” de Mozart, Tatiana Kiriliuc la chitară «Cît trăim pe
acest pămînt», “Copilăria”, Diana Bragarenco – cîntecele «Du-mă în ţara dorului», «La Moldova». A fost
organizată expoziţia lucrărilor participanţilor clubului mîini dibace.
În închiere moderătoare a mulţumit celor prezenţi pentru susţinirea şi participarea activă la programul “ Lecturile
verii” şi a exprimat dorinţa de a continua frecventarea şi colaborarea cu ei.
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1
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1. Impactul Programului 195 (156-2011 г.), participanţii –1987 (1929– 2011 г.)
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2. Activităţi culturale Extramuros - (48 – 2012 г.) (38 – 2011 г.), participanţii – (681-2012 ; 582 – 2011 г.)
3. Parteneri: cluburirer de creăţie : «Cosmos», «Orizont», «Flacăra”, «Аlbatros», «Lăstărel” ; grădiniţele №№ 17,
91, 89, 106, 156, 216 ; elevii scolii de artă «А.Stîrcea», liceile „L. Rebreanu”, „B.P. Hasdeu”, „Rambam”, „D.
Cantemir”, „V. Lupu”, „Liceul sportiv”.
Programul „ Lecturile verii” este organizat în biblioteca al cincelea an, avînd ca scop familiarizarea şi altoirea
dragostei de carte, iniţierea cu activităţiile culturale preconizate în perioadă estivală, în încinta bibliotecii şi
extramuros.
În perioadă de pregătire a fost înfaptuit un lucru enorm cu copii din cartier. În grădiniţele: nr. 17, nr. 89, nr. 91,
nr. 106; liceile: L. Rebreanu, Rambam, B. P. Hasdeu, D. Cantemir, şc. de artă A. Stîrcea; cluburile de creaţie
pentru copii: Albatros, Flacăra, Orizont, Lăstărel, au fost afişate anunţuri cu programul manifestărilor „ Lecturilor
verei”, răspîndite materiale promoţionale, organizate excursii în bibliotecă.
Activităţiile din cadrul programului au fost bazate atît pe forme tradiţionale cît şi noi. În această perioadă a
continuat să activează clubul cu desene animate. Au fost organizate cluburile noi: „Palitra culorilor” şi „Mîini
dibace”. Cu deosebită plăcere copiii au frecventat clubul „ Funny English”, condus de voluntarul din Australia,
Angela Lapham.
Video şi materialele promoţionale cu privire la activităţi au fost postate pe blogul „Lomonosovca lecturile verii”.
Concluzii: Experienţa programului "Lecturile verii" în bibliotecă serveşte ca o confirmare a necesităţii şi utilităţii
sale. In ultimii trei ani, se observă o tendinţă de creştere a numărului de activităţi desfăşurate de către bibliotecă:
numărul manifestărilor în 2012 a depăşit uşor anul precedent şi în mod semnificativ - cifrele din 2011. După forme
cifrele sînt variate: în cazul în care "ora de lectură " sînt mai mari decât anul trecut, iar numărul de " ateliere de
creaţie" şi "lecţii interactive " a fost mai mic, care nu a afectat valoarea totală. Prin urmare, pentru îndeplinirea cu
succes a măsurilor din cadrul programului este necesar de atras voluntari, care ar putea ajuta colaboratorii
bibliotecii. Pentru eficienţa, programei e necesar de a utiliza toate formele de muncă individuală şi de masă,
acordând o atenţie deosebită copiilor cu dizabilităţi, copiilor din familii nefavorabile, adolescenţi cu probleme.
Pentru aceasta trebuie de cooperat mai efectiv cu centrele de reabilitare socială, extinderea şi consolidarea cu
orfelinatele şi cluburile, cu care este de dorit să elaborăm proiectele comune pentru "Lecturile verii"

Ora poveştelor
Biblioteca participă al cincilea an la programul ora poveştelor. Pe parcursul acestor ani ne-am străduit să
diversificăm şi să promovăm cele mai populare poveşti romăneşti şi universale. În fiece luni copii grupelor ruse a
gr. Nr. 17, 40 aşteptau cu nerăbdare bibliotecara pentru a le citi poveşti, apoi să discute pe marginea celor citite.
Au fost petrecute concursuri şi înscenări fiind implicaţi copii din grădiniţa.
După acelaşi scenariu a fost organizate orele de povestelor în grupele gradiniţilor de limbă română Nr. 17, 91,106.
În perioadă vacanţei copii au avut posibilitatea să vizioneze cele mai îndrăgite poveşti, apoi erau curioşi să
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citească aceste lucrări. În periodă vacanţei mari, un grup de cititori activi frecventau zilnic biblioteca: lecturau
poveşti, priveau filme animate, participau la manifestările organizate în cadrul „Lecturilor verii”.
În perioadă lunilor de vară au fost organizate extramuros expoziţii de carte cu cele mai frumoase poveşti în curţile
din apropierea bibliotecii şi lecturarea. Fiecarui participant i-sa oferit materiale promoţionale a bibliotecii.
Împactul acestui program este creşterea numărului de cititori în biblioteca. Începînd cu cei de vărsta
preşcolară, părinţii şi bunicii lor.
Colaboratorii bibliotecii au selectat cele mai populare poveşti ruseşti:
- «Sivka-burka», «Dute încolo – vino încoace», ”Gogoașa”, ”Ridichia”, ”Surioara Aleonușca și frățiorul
Ivanușca”, ”Morozko”, ”Albă ca zăpadă”.
Povești populare românești : «Ileana înțeleaptă», «Făt-Frumos cu părul de aur», «Povestea
pupăzei», «Zîna animalelor», «Bufniţa cea înţeleaptă», «Născocitoarea de poveşti», «Aventura unui fulg»,
poveștilie lui Ion Creangă: «Capra cu trei iezi», «Punguţa cu doi bani», ”Ivan Turbinca”, ”Fata Babei și fata
Moșneagului”.
poveștile scriitorilor universale : Hans Christian Andersen ”Princesa şi bobul de mazăre”, ”Regina
Zăpezei”, Fraţii Grimm : «Veşmîntul cel nou al regelui», «Dîrzul soldățel de plumb», W. Gauf ”Micul Muk”.
A fost înscenat spectacol A. Puşchin: «Poveştea peşteşorului de aur». Vezi : Spectacole
Concluzii: Acest program îmbogățește cunoștințele copiilor cu noi autori și lucrări. În fiece an se
mărește numărul participanților la acest program și vizitele în bibliotecă.

Programele anului
Copii Chişinăului citesc o carte
Ovidiu Creangă „ Poveşti cu Barbălungă”.
Pentru a promova cartea au fost petrecute 4 ore de lectură, 2 ore de poveşti şi participarea la conferinţa
anuală.
Orele de lectură au fost petrecute extramuros cu copii clasei a treia şi a patra a lic. L. Rebreanu . La orele
de meditaţii copiii au lecturat cu voce tare poveştile şi au discutat pe marginea celor citite. Cele mai îndrăgite
poveşti au fost „ Leuţul Rex”, „ Prietenii mei cu patru lăbuţe”, „ Povestea ursuleţului de catifea maro”, „ Riţa, Riţa
veveriţa, verişoară cu Doiniţe”. În perioadă „ Lecturilor verei” cartea a fost propusă grupei ţintă cititorilor fideli a
bibliotecii şi discutată în grup şi cu fiecare aparte. Pe tot parcursul anului cartea a fost organizat expoziţia de carte
„ Copii Chişinăului citesc o carte”.
Decada „Chişinău, orașul meu”
1. Lecţie -1. „Chişinăul pe timpurile lui A. Puşkin”. Moderatoare - Marina Podlesnîi cu lux de amănununte a
relatat celor prezenţi componenţa populaţiei, bibliografia oamenilor iluştri care au activat în perioada dată şi
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lucrările scrise de marile poet rus A. Puşkin în timpul exilării la Chişinău. Au fost expuse materiale din arhiva
Casei - Muzeu Puşkin cu vederi a oraşului din perioada respectivă.
2. Seri -2. Seară literar-muzicală „Zolotoi romans”. În cadrul acestei serate au fost interpretate romanţe de
compozitorii chişinăueni şi cîntăreţi bune cunoscuţi şi de cei amatori.
Serata muzicală în cadrul Şedinţei salonului muzical „Camerton”. La acesată serată au fost recitate versuri şi
interpretate cîntece consacrate oraşului Chişinău.
3. Expunere-dezbatere -2. „Muzeele oraşului Chişinău”. Invitaţii liceelor au ascultat cu mare interes mesajul
bibliotecarii Janna Klimova referitor la muzeele bine cunoscute ale oraşului: Muzeul de Istorie din Chişinău,
Muzeul de arte Plastie, Muzeul Limbii Române, Casa – muzeu A. Puskin, Casa – Muzeu A. Sciusev, Muzeul de
Arheologie şi Etnografie. Copii au rămas plăcut surprinşi vis-a-vis de muzeele mai puţin cunoscute: Muzeul
Cosmonauticii, Muzeul Pompierilor, Muzeul Muncii, etc. Copii s-au arătat curioşi de adresele şi coordonatele a
muzeelor sus numite.
„Chişinăul de ieri şi de azi”. Cei prezenţi au luat cunoştinţă cu trecutul glorios al oraşului şi momentele literar
cultural politice actuale. În prezent el este unul dintre cele mai verzi oraşe ale Europei cu şcoli, licee, universităţi,
teatre, lăcaşuri sfinte. Cea maia mare bogăţie sunt tinere talente şi oamenii de artă care sunt mesagerii şi
mîndria ţării.
4. Concurs: Parcurile şi Teatrele pentru copii din Chişinău. Cei prezenţi au fost familiarizaţi cu locul şi poziţia
geografică a parcurilor oraşului şi teatrelor. Participanţi - 40.
5.

Medalioane – 2. Medalion muzical prezentat de Grădiniţa 106 intitulat „În oraş la Chişinău...”. Copii au

recitat versuri şi au interpretat cîntece dedicate oraşului Chişinău şi toamnei aurii. Medalion muzical „Tinere
talente chişinăuiene”. Studenţii Colegiului „Ştefan Neaga” au interpretat o suită de melodii şi cîntece dedicate
oraşului Chişinău şi Moldovei pe versurile şi muzica autorilor autohtoni.
”Eminisciană”
Tradiţional biblioteca organizează manifestările culturale dedicate marelui poet al neamului M. Eminescu.
Anul acesta a fost organizată : medalion muzical ”Dor de Eminescu”, consacrată zilei de națterea și seară
literar-muzicală ”Universul eternității”; dedicată zilei trecerii în neființă . În cadrul seratei şi medalionului cei
prezenţi au luat cunoştinţa cu cele mai importante pagini din biografia şi creaţia poetului, prietenia şi ajutorul
reciproc cu Ion Creangă şi Ion Slavici. Au fost interpretate la pian şi chitară cîntece şi romanţe pe versurile
poetului: „ De-aş avea”, „ Somnoroase păsărele”, „ Adio”, „ De ce nu mi vii”, „ Pe lîngă plopii fără soţ”, „Sara pe
deal”.
Participanţi activi a acestor manifestări au fost elevii şcolii de arte A. Stîrcea, lic. L. Rebreanu şi M. Eminescu.
În cadrul salonului muzical „ Elegia”, au fost înterpretate cîntece şi romanţe în limba romănă şi rusă – ”Două
stele a Universului : M. Eminescu și A. Puskin”.
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Lecţia publică ”Freamăt de codru” a fost consacrată perioadei copilăriei: fraţilor şi surorilor, mamei şi tatei,
colegiilor de studii şi primii mari pierderi şi dureri, moartea iubitului professor Aaron Pumnul. Au răsunat versurile
„Fiind băiet păduri cutrieram”, „Revedere”, „ Freamăt de codru”, „ Colinde, colinde...”, „ Ce te legeni codrule”, „ La
mijloc de codru des”.
Săptămîna Grigore Vieru.
În perioadă săptămînii Grigore Vieru au fost organizate şi petrecute 7 manifestări, dintre care 3 ore de lecture:
”Grigore Vieru și iarba le leac” „Mulţumim pentru pace”, „ Legămînt”, „Tricolorului”. Discuţii-dezbateri :
”Poet pentru copii și copil pentru poeți”; ”G. Vieru – un simbol al Basarabiei”; ”Clipe de grație cu G. Vieru”.
La discuţiile dezbateri au participat elevii lic. Liviu Rebreanu. Copii au luat cunoştinţa cu viaţa şi creţia regretatului
poet al neamului. Ei au dat dovadă de cunoştinţe profunde vis –a-vis de biografia şi cărţile editate: „ Mulţumim
pentru pace”, „ Legămînt”, „ Numele tău”, „Un verde nu vede”, „ Albinuţa” , care se .. anual, devenind cartea de
căpătăi a preşcolarilor, „Frumoasă – limba noastră”, „Curăţirea fîntînii” etc. La orele de lectură copii au savurat din
plăcerea versurilor: „Tricolorului”, „ Mama din casa noastră”, „ În limba ta”, „ Sub stele trece apa”, „Iartă-mă”, „ Mă
rog de tine, „Reaprindeţi candelă”. Orele de lectură au fost petrecute cu copii gr. Nr. 106, 91, 17. Copii cunoşteau
majoritatea versurilor din „Albinuţa”, „ În limba ta”, versuri dedicate mamei.

Atelierile de creație
1. Atelierul de creaţie "Duminica literară", organizat de Asociația scriitorilor ruşi din RM se întrunește în prima
duminică a fiecărei luni pe parcursul a mai multor ani. Fiecare participant poate citi operele sale în jurul mesei
rotunde și să fie apreciată creaţia lui, sfaturile profesioniștilor și părerea colegiilor.
Moderatoarea atelierilor profesionale - preşedintele Asociaţiei, Olesea Rudeagina. Temele atelieruli anului curent
: ”Analiza operelor noi”, ”Întrebările compunerii poeziilor”. De evidențiat două ateliere de creație ”Pentru
prozatori”, moderate de scriitorul din RM Oleg Panfil, care mai mulți ani realizează treceri în revistă a noutățuiilor
editoriale din Moldova pentru revista din Moscova «Departure». Au fost discutate ultimele lucrări a scriitorilor Oleg
Krasnov, Natalia Novohatnîi și Oksana Mamciuev.
2. În fiecare an în luna octombrie în cadrul manifestărilor ”Săptămînii literaturii şi spiritualităţii ruse” să
desfăşoară ateliere profesionale a scriitorilor şi poeţilor ruşi, membrii a Uniunii scriitorilor din Moscova ”Prozaicii renumiți”. Anul acesta a fost oranizate două ateliere de creaţie cu cei mai străluciţi reprezentanţi
scriitori moderni ruşi - Zahar Prilepin.
3. În cadrul Clubului amatorilor de flori "Iris", a fost organizat un atelier nou ”Fantezia florilor” atunci când cei
experimentaţi predau celor incepători metoda de sădire şi îngrijire a plantelor. A fost puse în discuție
următoarele teme : «Violetele și îngrijirea lor», «Compoziție florară», «Ficus, secretul succesului». Una dintre
ele, «Arta ikebanei», a fost dedicată artei compoziţiei floristice, petrecută de meşterul popular, membru a
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Clubului republican a floriştilor, Galina Kopteva.
4. În cadrul activității Clubului iubitorilor artei patchwork ”Loscutoc”, participanții au studiat metoda în stilul
"Monkey Paw" și "Pătratul american", principiile de conectare a unităților individuale. Aceste cursuri de măiestrie
profesională au fost oferite de Liudmila Bogopolski.
5. Atelier de creaţie ”Palitra culorilor” organizat în cadrul programului „Lecturilor verii” au confecţionat din
materialele naturale, cutii frumoase, plicuri, origami : ”Confecționarea fulgilor origami”, ”Confecționarea
lebădei origami”, ”Confecționarea cutiilor”, condus de Irina Morari și Iulia Negru.
6. Atelierille de creaţie psicologic „Psicologia comunicării” se întrunea în fiecare a treia duminică a lunii în
cadrul Clubului ajutorului psihologic pentru tineret ”Cunoaște-te pe sine însuși”, moderat de psihologul Ana
Selivanov. Temele şedinţelor : «Harta dorințelior», «Oare sunt bun?», «Eu în ochii grupului».
6. Atelierile de creaţie sînt organizate zilnic de membrii Clubului de sah "Hambit", în care jucătorii experimentați îi
învață să joace șah pe cei începători.
Concluzii : Anul curent și-au continuat activitatea atelierile de creație și și-a lărgit spectru lor. Aceste
ateliere, fiind foarte populare, unde fiecare își găsește ocupație pe inerese, atrage un număr sporit de cititori noi.

Programe şi activităţi culturale, 2013

5
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Club (şedinţe)
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14
628

Expoziţii (pictură,
foto, desene)
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(matinee, recitaluri)

40
2355

Atelier de creaţie
(master-class)

Oră de lecturră

8
426

Ora poveştilor

Medalion literarartistic

7
345
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Seară lit.-arti.
(muzicală)

15
482

Discuţii / dezbateri

Prezentare de
carte

Masă rotundă
7
157

Lansare de carte

101
2959

Intilniri cu scriitori

1
46

Lecţie publică

Conferinţă

Tipuri şi forme

43
1692

76
1695

43
706

10
331

730
18482

179
4410

Concursuri
Cel mai mare număr de concursuri a avut loc în cadrul Сlubului intelectual „Ce, unde, cînd?”. Turneele
sale intelectuale constau din probleme concurențiale, câștigătorul este determinat de rezultatele celui mai mare
număr de răspunsuri corecte.
Concursurile s-au desfășurat în cadrul programei "Ora poveştilor", care au avut loc în bibliotecă precum și
în grădinițele din cartierul Botanica - "Gici povestea", "Eroii basmelor rusești," "In lumea basmelor”. Bibliotecarii
care au citit poveşti ulterior au organizat concursuri pentru a verifica cît de bine au însuşit conținutul poveștilor şi
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eroii săi. Astfel de concursuri sunt utile pentru formarea memoriei copiilor și pentru promovarea dezvoltarii
intelectuale și culturale.
Concursul national anual organizat de centrul intelectual rus din acest an numit "Pămîntul rus - patria
eroilor"

a fost dedicat Bătăliei de la Borodino din 1812. Competiția finală a avut loc în bibliotecă.

În cadrul săptămânii dedicată G. Vieru a fost organizat concursul de poezie în rîndul admiratorilor versurilor
marelui poet în clasele primare a liceului L. Rebreanu.
În plus, s-au desfășurat concursuri în grădinițe din cartier : "Vreau sa ştiu”, „Doua Capitale ale Romanilor„
, "Prima mea enciclopedie",

„Copaci şi arbuști”, "Ce crește în grădină", "Fluturi - fâlfâind flori"

Ziua ciocolatei a avut loc în cadrul programei „Lecturilor verii” - "Ce știi despre ciocolata".
Întîlniri cu scriitorii
Întîlnirea cu scriitorul Titus Știrbu a fost preconizată către aniversarea a 60 a poetului. Participanți au fost
elevii clasei 1-ea a școlii de arte ”Stîrcea” și a clasei a 3-ea liceului L. Rebreanu. Dialogiul cu cei peste 60 de
copii a fost transformat într-o sărbătoare, după care copii au primit cîte-o carte cu autograf.
Întâlnirile de creaţie cu poetul,scriitorul Nikolai Savostin a devenit o bună tradiție în bibliotecă. Comunicarea cu
scriitorul talentat, un om interesant a întrunit iubitorii de literatură a întrunit în încinta salii de lectură. În acest an
au fost organizate două întâlniri. Ambele au facut parte din cadrului clubului de creaţie "Ceainic galben", și a fost
dedicate vieţii şi creaţiei scriitorului. Nicolae Savostin şi-a împărtășit amintirile sale din anii studiarii la Institutul
literar, seminarul cu Alexandr Tvardovski, prietenia cu celebrul poet rus Konstantin Vanşenkin, evenimente din
perioada

războiului,

soția

sa,

scriitorea

Anna

Lupan

și

fratele

ei,

poetul

Andrei

Lupan.

Întâlnire cu scriitorul pentru copii Svetlana Burka, a fost organizată în coloborare cu liceul "Pampedia». Directorul
liceul, Irina Stoianov a prezentat copiilor tănăra poetă Svetlana Burca, care scrie poezii pentru copii și povestiri
scurte, pătrunse de bunătate și iubire. Lucrările ei au fost publicate în mai multe reviste: "Generația noastră". Ea a
citit unele dintre lucrările sale, iar apoi le-a oferit copiilor posibilitatea să citească poezii și poveștile ei proprii.
Copii i-au mulţumit autoarei pentru întîlnirea interesantă şi au interpretat cîntece pe versurile ei.
Întîlnire de creaţie cu jurnalistul M. Lupaşco.
Două întâlniri cu scriitorul și regizorul filmelor documentare Constantin Munteanu. Primul a fost organizat la
cererea cititorilor noștri, care au dorit să ia cunoştinţa cu filmul despre poetul rus Nikolai Rubţov "Pe urmele
timpului trecut." Cei prezenţi au dorit să privească filmul despre viaţa şi activitatea lui Vasilii Şucşin care a fost
filmat în Altai, locul natal al scriitorului. Participanții au convenit asupra următoarei reuniuni.
"Cu sufletul eu sunt printre”- întâlnirea cu poetul, romancierul, criticul, jurnalistul Victor Golkov a avut loc la 19
august 2012. "Ex-chişinăuianul” Victor Golkov, repatriat în Țara Făgăduinței, în anii 90, a vizitat din nou orașul său
natal. Deși după o vizită anterioară la capitala Moldovei, Victor a venit de la penelul de durere străpuns linia: "Un
străin Chișinău: Vizualizari ciudate, ciudate ...", oraș în care atât de mult autorului îi este încă aproape și drag. Din
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povestirea "O vizită a oaspetului" putem învăţa o mulţime de lucruri interesante (și chiar iluminatoare) despre cât
de dificil, uneori este soarta persoanelor creative în altă țară, "- a scris despre întâlnirea jurnalistul Mihail Dreizler.
Reuniunea a fost organizată de președintele Uniunii scriitorilor ruşi din Moldova Olesea Rudeaghina.
Întâlnirea cu poetul, scriitorul Boris Kudelin nu este prima dată în bibliotecă, întotdeauna a fost întîlnit călduros
acest om interesant, talentat și bun la suflet. Boris Kudelin a vorbit despre Paris şi Franţa, nostalgia de Chişinău.
La

întîlnire

a

fost

prezenţi

scriitorii

şi

poeți

Asociaţiei

scriitorilor

ruși

din

Moldova.

" Nordul spiritual" – întâlnirea cu Natalia Mazanik, jurnalist, editor, un profesor de școală primară, un artist, un
poet, un membru al Uniunii Moscova a Jurnaliștilor din Moscova.
Întâlnire cu realizator de documentare, fotograf și scriitor Ivan Taukchi a avut loc în cadrul reuniunilor clubului
creative "Ceainic galben."
Medalioane
„Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti „ Vară în biblioteca”; „Creaţia lui Puşckin în muzică”;„Adio,
vară”; Medalionul muzical a ansamblului de chitaristi "Picado; Medalion literar-muzical «Imagine»; "Mă voi
întîlni cu tine aici..."; Medalion muzical "Colinde, colinde, e vremea colindelor...”.
”Ritmuri spaniole”. Ansamblul de chitaristi "Picado" sub îndrumarea conducătorul artistic Ecaterina și Nicolae
Ciaus a școlii de muzică ”Maria Bieșu” a interpretat pentru elevii Liceului Rambam și Liceul republican sportiv o
suită de melodii spaniole
«Imagine» - medalion muzical, unde au fost interpretate șlagerele naționale și mondiale, înterpretate de laureatul
concursurilor vocale S. Varsanov și ciclul de versuri lui A. Bloc.
Medalion literar-muzical "Veacul tău – este veacul al XIX” a avut loc în colaborarea cu Casa Muzeu A. Pușkin,
moderat de Olga Bataeva și compozitoarea, profesoarea Angela Arseni, care împreună cu ansamblul "Lira", de la
Liceul ”Mihai Grecu”, au înterpretat un ciclu de lucrări dedicate poetului : "Liceul zile prețuit", " Vecul tău – este
veacul al XIX", și cîntecul devenit popular "Dolna". Membri ansamblului Denis Bezyazchny și Dmitry Arabadji și
interpreta, eleva Tatiana Kiriliuk a fost întâmpinat cu aplauze.
Medalion "Seara de Crăciun" a avut loc în colaborare cu Centrul educație-estetică ”Lăstărel”, condus de Larisa
Karaman în cadrul programului ”sărbători religioase ale anului". Elevii au înterpretat compozițiile literar-muzicale,
dedicate temei sărbătorilor de iarnă, au fost lectorate versuri din clasica literaturii ruse și române : M.Eminesku, I.
Bunin, A. Tolstoi, M. Lermontov, la pian - Ceaikovski, Handel, Rahmaninov.
Medalion "Puskin in muzica" a fost organizat în cadrul "maratonului puskinian" în perioada ”Lecturilor verii”. Cei
prezenți au luat cunoștința cu lucrările muzicale scrise pe versurile lui A. Pușkin. Cititorii bibliotecii a întălnit cu
aplauze cântăreța compozitoarea Natalia Barabanschikova, care a scris muzica frumoasă a celebrului poem "Pe
colinele din Georgia", și Tatiana-Praskovia Kiriliuk, înterpretat "Păsărica".
Ora de lectură
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Copii din gradiniţele cartierului Botanica, liceele şi şcolile sînt cei mai activi participanţi a acestui
program. Ei cu deosebită plăcere vizitează manifestările organizate în încinta bibliotecii, precum şi
extramuros.
În cadrul Anului Spiridon Vangheli au fost petrecute orele de lectură ”Buchile lui Ion Creangă”,
”Cușma lui Guguță”, ”Guguța – capitan de corabie”, ”Cismarul”,”Coliba”, ”Pozna”.
În cadrul programului ”Lecturile verii” orele de lectură : C. Paustovshi ”Vrăbiuța ciufulită”, C. Ușinschi ”Bișca”,
G. Screbițchi ”Cioara”, ”Istoria vieții pe pămînt”, ”Cărțile de toate pentru toți”, ”Tainele naturii : enigmate
animale”.
În cadrul ”Eminescienei” orele de lectură: ”Ce te legeni”, ”Unde ești copilărie”, ”La mijloc de codru
des”.
În cadrul ”Săptăminei G. Vieru” orele de lectură: ”Frumoasă-i limba noastră”, ”Legămînt”, ”Mulțumim
pentru pace”, ”Curățărea fîntînei”, ”Mama în casa noastră”
Concluzii: În cadrul orelei de lectură au fost valorificate cele mai frumoase lucrări din literatura
romănă și universală. Datorită orelor de lectură s-a mărit vizitele și numărul de cititori noi.
Discuții-dezbateri
Treizeci și două de discuții au avut loc la clubul "Retroiluzion" după vizionarea filmelor : "O mie de
bărbaţi și o fată", "Maestrul și Margareta", "Portar de noapte", "Nenorocoşii", "Pop", "Prietenul meu este un
înger", "Ascultătorul", "Oraşul Zero", "O noapte la Paris", "Lebăda neagră", "Miss Congenialitate", "Nebuna",
"Sabrina", "Revizorul”, etc.
Mai mult de cincizeci (52) de discuții au fost realizate de clubul de sănătate psihologică "Elbrus",
temele propuse: "Responsabilitate", "Autocontrolul", "Frica", "Misterele eului nostru", "Corectitudinea stabilirii
scopului", "Comunicarea corectă prin telefon", "Managementul timpului", ”Planificarea timpului”, "Coloana
vertebrală", "Energia luminii"," Corecția ochilor", "Autoprezentarea","Arta oratorică","Centre energetice”.
Membrii clubului floriştilor "Iris" au discutat aşa teme: "Valoarea culorilor în viața oamenilor", "Violetele",
"Familiile begoniilor", „Zambelele”.
Vara, în timpul activităţii "Clubului de desene animate" au fost discutate următoarele desenele animate:
"Prinţesa Lebedi", "Mica sirenă", "Albă ca Zăpada și cei șapte pitici", "Bătrînul Hottabîci", "Regatul oglinzilor
curbe", "Crăiasa Zăpezii", "Motanul încălțat", "Muzicienii din Bremen", "Calul ghebos", "Piciul și Carlson",
"Floricica roşie", "Micuţul Havroşecika", "Scufiţa Roşie".
Discuții au avut loc în cadrul Cercului studierii limbii engleză "Happy English": «Lumea animală a Australiei",
"Natura din Australia”.
Probleme în domeniul psihologiei cu care se confruntă tinerii din clubul ”Cunoaște-te pe tine însuși": "Cum să
devii propriul tău şef?", "Fă-te necesar", "Idealurile mele și eu", "Destinare", "Dezvoltarea voinţei ca
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scop","Crede în tine ","Hai să vorbim despre viață".
Recent deschis clubul ”Psihologiei familiei", Înclude subiectele: "Capacitatea de a ierta", "Consolidarea
voinței", "Sănătatea mintală".
În secție de artă au avut loc discuții: "Pictorul G. Soroka", "Tu plângi, vioara lui Paganini", "Arta rusă în
fondurile bibliotecii", "Pictorul rus I. Kramskoi".
Conform istoriei cărții și lecturii au fost petrecute discuții : "Istoria cărţii", "Enciclopediile. Dicționarele»,
"Bibliotecile din Australia","Revista pentru copii "Mișa", "Scriitori ruși din Republica Moldova", "Călătorie în
ţara Revistelor", "A citi - e cel mai bun exercițiu", "Prima mea enciclopedie».
Discuții cu tematică literară : "Literatura din Soloveţ", "Ciukovskii", "Povestitor de Humuleşti I. Creangă",
"Universul comic I. L Caragiale»
În cadrul priorității anului lui Spiridon Vangheli: «Veșnicul copil al neamului», «Guguță și prietenii săi».
În anul aniversării 175 în memoria lui Pușkin: "Lukomorie a lui Puşkin", "Ziua Liceului", "Citiţi-l pe Puşkin
pînă la victorie", "Poeţi - predecesori a lui Puşkin", "Și noi suntem încântați de poznele Mamei-Iarnă".
Privind istoria Chișinăului a avut loc discuții în cadrul clubului CLICK: "Chișinăul în fotografiile vechi",
”Expoziția în Muzeul de Arheologie "13 de ani de stalinism”.
În cadrul "Decadei Chișinăului: "Muzeele din Chișinău", "Parcuri și teatre din Chișinău", "Chișinăul de ieri și
de azi”.
Cu subiecte religioase și filosofice: "Canonizarea sfinților", "Istoria Vechiului Testament", "Învățăturile
Shambhala", "Luca Voino-Yaseneţki", "Locurile sfinte din Israel".
Concluzii: datorită discuțiilor s-a mărit simțitor numărul cititorilor noi și largirea orizontului cultural al
cititorilor
Mese rotunde
Masa rotundă a Uniunii scriitorilor ”A. Pușkin” "Probleme de etică a jurnalismului" a fost realizată de Uniunea
Scriitorilor RM A. S. Pușkin. A condus masă rotundă președinte al Uniunii Scriitorilor Alexei Duca. În discutarea
subiectul principal al mesei rotunde au participat scriitorul și editorul "Generația noastră" G. Kaiurov, poetul
Ogushevici, poeta Marietta Russu.
Masa rotundă "Planta minune - topinambur" a fost petrecută de Ivan Rîliskii, cititorul bibliotecii, topinamburistamator. El a vorbit despre proprietățile acestei plante minunate și foarte utile, care necesită puțină întreținere, dar
care oferă roade mari. Participanții au discutat o serie de aspecte: creșterea, îngrijirea și utilizarea acestei plante
al viitorului. La sfârșitul reuniunii, toți participanții au avut ocazia de a gusta feluri de mâncare din topinamburfructe sărate, uscate și proaspete.
Masa rotundă "În memoriam lui A. S. Pușkin".
Mesele rotunde "Lomonosovka" azi și mîine” "Lecturile Lomonosoviene" Vezi „Saptamana uşilor deschise”
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Mese rotunde "Literatura contemporană rusă. Spațiu în RM" și "Republica Moldova - țară ortodoxă” au fost
petrecute în cadrul săptămînii Culturii și Spiritualității ruse.
Conferința
A cărții lui A. Wasserman "Iubitul meu rege Carol al doilea" După prezentarea cărții în bibliotecă, ea s-a bucurat
de mare succes, și s-a hotărît se organizeze o conferință cu cititorii. La conferință au participat activ redactorul
ziarului ”Evreiskoe mestecko” Ilia Mariaș, președintele clubului amatorili cărții ”Universul” E. Rojco, istoricul și
jurnalistul Vladimir Anikin, poetul și savantul Valeriu Șvartz, văduva scriitorului, Marina Șraibmam, poetul și
publicistul Boris Marian, care ș-au mărturisit gîndurile și opiniile sale. Autorul a răspuns cu umor la toate
întrebăriile, complimentele, observațiile și a citit cele mai ironice și curioase fragmente din carte, plasate pe
Youtube.com
Seară literar-artistică
Seara muzicală a cântecului ucrainesc a ansamblului "Rodina" a avut loc în ajunul Crăciunului și, prin
urmare, cântecele populare ce au răsunat au fost în limba ucraineană, precum și colindele de Crăciun, lăudânduse astfel nașterea Fiului Domnului. La seară au participat muzeograful Casei-Muzeu „Pușkin” Podlesnaia Marina,
fiul și fiica acesteia Tatiana și Arteom Kiriliuk, ce au cîntat romanţe, fiind acompaniaţi de chitară şi cântecul lui
Serghei Pojar "Înger alb".
Seara literar-muzicală "Utomleonnoe solntse" a fost organizată de Societatea de bibliofili "Universul" și
dedicată cântecelor şi baladelor de înainte de război, inclusiv istoria romanului omonim a lui Ieji Pererburjskii,
despre care, în prima parte a serii, a vorbit președintele societății Evghenii Ivanovici Rojko, ilustrîndu-l prin
vizionarea unui film documentar. A doua parte a fost dedicată epocii Claudiei Şulijenko, povestirea despre piesele
ei au fost, de asemenea, însoțite de ascultarea și vizionarea de filme și prezentări video.
Seara în memoriam jurnalistului si poetului Alexandr Thorov a adunat prietenii lui, colegii de la Facultatea
de Jurnalism, colegii de clasă şi de serviciu, și membri ai Asociației scriitorilor ruși din RM. Seara a fost
condusă de Olesea Rudeaghina, care a oferit primul cuvânt tatălui poetului, Nikolai Davîdovici, care, fără a-şi
ascunde lacrimile, a povestit despre anii de copilărie, de școală şi de student al fiului său, cu dragostea unui
tată și respectul uman pentru puternica şi talentată fiinţă al acestuia. Amintirile fiicei, Xenia, și prietenilor au
conturat portretul unui sensibil, extrem de erudit și cu siguranță extrem de talentat poet și jurnalist.
Seara tematică în celebrul lectoriu ortodox "Conversații de duminică" a fost deschisă de angajatul
Mitropoliei Maxim Milenti și parohul Bisericii Sf. Gheorghe părintele Nicolae (Florinskii). În atenţia participanţilor
a fost prezentat documentarul "Ea k vam travoiu prorastu...", relatînd despre martirii care au decedat în timpul
"Terorii Roșii", când au fost distruse de la 500.000 şi un milion de persoane, care au fost sancționate, au fost
executate sau au murit în închisoare. Slujitotorilor bisericii şi laicilor, ce a fost martirizaţi în timpul acelor
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vremuri grele, participanții serii le-au adus un omagiu, ridicîndu-se picioare și cântând "Veșnica pomenire".
Apoi a avut loc prezentarea colțului episcopului Serafim şi a secţiei de literatură ortodoxă, colectată din
donații private. Seara s-a încheiat cu interpretarea de chitară a pieselor originale ale Elizavetei Svetlova,
laureatului Festivalui muzicii ortodoxe.
Seara literar-muzicală cu scriitorul și poetul Valerii Şvartz. Cu o interpretare lirică, ședința a fost deschisă
de Natalia Barabanşikova, care a cântat piesa "U moei liubvi zeleonîie glaza." Gazda serii Valerii Şvartz pe
parcursul întregii şedinţe şi-a lecturat poeziile, combinate într-un ciclu. Din ciclul de poezii "Doroga k Bogu"
Valerii Şvartz şi-a citit poezia "Celovek v pulsiruiuşhei Vselennoi ". Iar din cicilul "Oseneia siuita ", a prezentat
poeziile "Po gribî", "12 sotok", "Hrizantămî", "Listopad". Poeziile lui Şvartz au fost citite de Evghenii Ivanovici
Rojko. Un discurs de salutare l-a ţinut scriitorul A. Labunskii. Au fost interpretate şi nişte cântece de către Iurii
Portnîh.
Seara literar-muzicală "S liuboviu k jenşhine" a avut loc ca parte a salonului muzical-literar "Elegia". În
programul searii a intrat duelul poetic între Serghei Maslobrod şi Vladimir Goreciko. Moderatorul duelului
Evghenii Rojko i-a prezentat pe duelişti, condițiile și cauza acestuia. Dueliştilor de două ori le-au fost acordate
cîte 15 minute, timp în care ei trebuiau să prezinte operele lor, și un minut pentru ultimul cuvânt. În primele 15
minute dueliştii trebuiau să prezinte operele despre ei înșiși, lirică civilă, umor. Cele două 15 minute - lucrările
lirice pe tema "S liuboviu k jenşhine". Prima parte a serii s-a încheiat cu totalizarea voturilor și anunțarea
câștigătorului. A doua parte muzicală a serii, a inclus cântece și romanțe consacrate Zilei Internaționale de 8
martie, în interpretarea artistului al poporului Ivan Kvasniuk, Feodor Țurcan, Anatolii Şarapanovskii, Pavel
Rîkov.
Seara

muzicală.

Prezentarea

albumului

muzical

a

lui

Tim

"Muzîka

vaşhei

duşhî"

Seara a inclus interpretarea melodiilor de către cântărețul Tim, care au fost populare în anii șaptezeci și
optzeci. Ascultătorii, a căror tineţea s-a încadrat în perioada respectivă, şi-au amintit cu plăcere, împreună cu
cîntăreţul, melodiile populare de atunci, interpretate de formaţia "Sineia ptiţa", Muslim Magomaev, Valerii
Obodzinskii.
Seara muzical - literară "40 let klubu knigoliubov” a fost condusă timp de patru decenii de Evghenii Rojko,
care l-a invitat pe scenă pe primul fondator al clubului - Alecsandr Prodan, care mai mulți ani a lucrat în calitate
de președinte al Clubului orăşănesc al amatorilor de carte. Prodan Alexandr a vorbit despre primii ani ai
clubului, despre acei scriitori și poeți celebri, care au fost oaspeți la ședințele lui. Apoi au început felicitările
muzicale și poetice, și în primul rînd, au fost interpretate de către ansamblul "Rapsodia", condus de Natalia
Barabanşikova. Aceşti artişti minunaţi au interpretat cântece, ce au lăsat fermecată toată lumea, în special
bibliotecarii - "Za knijnuiu oblojku", "Strana Citalia" şi cîntecul „Borotsa i iscati” despre Sanea Grigoriev, eroul
romanului lui V. Kaverin.
Seara litarar-muzicală „Muzîkantî ulîbaiutsa" a reunit amatori ai muzicii clasice şi a devenit prima seară în
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cadrul activităţii salonului muzical "Camerton". Seara a fost condusă de fondatoarea salonului Nora
Medveţkaia, care a elaborat programul, inclusiv operele "comice" al artiștilor celebri. Studentul Academiei de
Muzică, Chang Kim a interpretat "Gluma" de Bach, viorista Dumitriţa Goia a interpretat "Capricioasa" a lui
Elgar şi "Umoresca" de Boris Dubossarskii. Nina Rotaru - "Dansuri haioase" de D. Fedov. La sfârșitul serii
celebrul pianist și compozitor Oleg Negruță, cu minunatul simţ al umorului a interpretat un amalgam de melodii
celebre.
Seara literar-muzicală "Elegia" şi „Salonul de mai" („Maiskaia gostinnaia”) a fost dedicată mândriei
Republicii Moldova, cîntareţei de operă Maria Bieşu, precum şi Zilelor scrisului și culturii slave. Oaspeții serii
au fost Artista Emerita al RM Margareta Ivanuş, cîntăreaţa Valentina Lebedi, maestru popular al clubului
republican al floristicii "Diana" Eleonora Meşeareakova. Valentina Lebedi a cîntat aria Laurei din opera lui
Gianni Schicchi, care a fost precedată de povestirea intrigii operei de Igori Sazonov, și romanţei lui RimskiKorsakov "Nu vântul de sus", pe versurile lui Alexei Tolstoi, în omagiu Zilei de cultură slavă.
Seara literar-muzicală "Prostaia pesenka Bulata" a fost dedicată datei triste - 15 ani de la trecerea în
nefiinţă a lui Bulat Okudjava, versurile și cântecele căruia au fost interpretate de către membrii Clubului
cîntecului de autor "Tovarişhi ghitara" - Iulii Kirkin, Serghei Malîshev, cîntareaţa Natalia Barabanşikova,
interpretul Vitalie Balivasom, Nadejda Donţu, Victoria Roşca și Lilia Minaeva, Maşa Pavlenko. Poetul Valerii
Şvartz şi-a lecturat propria dedicaţie lui Bulat Şalvovici. Seara s-a încheiat cu interpretarea piesei "Pojelanie
druziam",

ce
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prezent.

Seara literar-muzicală "Elegia", "Vera. Nadejda. Liubovi"
Moderatoarea Irina Țurcan a relatat despre una dintre sărbătorile importante din septembrie, ce a devenit
subiect de ședință a salonului - "Vera. Nadejda. Liubovi i ih mati Sofia", care este în mod tradițional sărbătorită
pe 30 septembrie. Versurile poetei Valentina Kostişar, membru al Uniunii Scriitorilor din Rusia, autorul a 10
selecţii de poezii, sunt conţinute anume de aceste cuvinte, și din acest motiv ea a şi devenit oaspetele acestei
seri. Întruchiparea muzicală a credinței, speranței și iubirii a fost interpretată de către cântărețul de operă
Margarita Budei, ce a cântat romanţe rusești – „Noci svetla", precum arietta „Pericole” din opereta cu acelaşi
nume de Jacques Offenbach, precum și „Gordaia prelesti osanki”. Foarte bine a sunat tînarul chitarist Roman
Alecsandreanu,

ce

a

interpretat

"Gluma

clasică"

a

lui

M.

Wilson.

Seara literară „"Diletant"- 40 let» a trecut în formularul original al scaunului de judecată. A fost prezentat
instanței un jurnal scris de mână, publicat în Chișinău, de un grup de tineri talentaţi, mulţi dintre aceştia
devenind mai tîrziu figuri cunoscute creative. Rolul de judecător a fost jucat de Anatolii Labunskii, care i-a
demascat pe fondatorii revistei - Bala Bolov (Alexandr Bodeaghin) și Cezar Konevici (creator de filme
documentare Ivan Taukci). Demascaţii de bună voie au cooperat cu anchetă, relatînd despre primele numere,
și amintindu-şi tinerețea. În rîndul lor au fost scriitorul și prezentatorul de televiziune din Petersburg Svetlana
Mosova, actorul și regizorul Teatrului de păpuși "Licurici", Veaceslav Poltaveţ, scriitorea Alla Iunko.
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Seara muzicală " Zolotoi romans" a fost deschisă de proprietarul unui bas frumos catifelat, Iurii Portnîh, care
a interpretat cu chitara romanţe moderne pe versurile lui Bulat Okudjava din filmul "Besconecinosti" - " Vot tak
ona liubit menea". Moderatorul serii Evghenii Rojko a trasat istoria apariției și transformării romanţei ca gen
muzical, a deschis o mulțime de istorii și numi interesante asociate cu ea, dar au ilustrat povestirea prin
spectacolele muzicale : Olga Kotova, Maria Pavlenko și Nadejda Doneţ.
Seara muzical-literară "Nostalgie". Gazdă al serii a survenit președintele Clubului amatorilor de carte Eugen
Rojko, acesta a ales tema seratei piesele emigranţilor, astfel încât în sală a răsunat şi faimosul "Porucik Goliţîn"
și "În cimitirul Saint Genevieve de Bois" de Alexandr Gorodniţkii, în interpretarea următorilor artişti ca: Maşa
Pavlenko, Nadejda Donțu, Olga Kotova. Dar Serghei Tolţîs, un descendent al celebrei Raisa Kudaşeva, autor
al piesei "V lesu rodilasi ieolocika", a cîntat romanţa lui "Doamne, Doamne".
Seara literar-muzicală "Elegia" Vechornitsi. Tema serii a fost şezătorile ucraineşti, care au fost organizate în
Bibliotecă de membrii corului, "Rodina". Sala a fost decorată cu prosoape ucrainene, participanții au interpretat
cântece, în timp ce brodau la masa, pe care se aflau farfuriile cu găluști. Spre bucuria oaspeților corul a cântat
cele mai preferate cîntece ucrainene de glumă.
Seara literar-muzicală "Novogodnii". A fost organizată și desfășurată de către reprezentanții de frunte ai
cititorii Bibliotecii - poetul Alexei Duca și Anatolii Kovalev, ce au adunat în bibliotecă reprezentanții tuturor
cluburilor de bibliotecă şi de oraș - "Chitara Tovarăşul", "Elegie", "Universul", "Abris ". Ei au felicitat oaspeţii cu
Anul Nou ce vine, printr-un spectacol al operelor muzicale - Alina Volku (soprano), ce a interpretat cîntecul
Pepitei din opereta lui Dunaevskii "Volinîi vecer" şi cea a Karambolinei din opereta lui Kalman, Nadejda Donţu interpretarea în glumă a cîntecelului "V lesu rodilasi ielocika". S-au desfăşurat victorine literare cu premii, și sau citit poezii pe tematica de Anul Nou.

Lecţii
Lecţiile în bibliotecă se organizează pe diverse teme: istorice, filozofice, ecologice, spirituale, morale, religioase şi
literare ăn cadrul cluburilor bibliotecii: "Planeta Curată", "Etica vieții", "Roerich şi învăţătura lui", "Lectoriu
Pușkinian," clubul "Klik", clubul ortodox, clubul împătimiţilor de carte din Chişinău şi Asociația scriitorilor ruși.
În cadrul Clubului amatorilor de carte "Universul" a fost organizate lecţii „Istoria cîntecelor”, "Maria Ciobotaru" ,
"Când munţii cad” - cel mai recent roman a lui Cinghiz Aitmatov", "Jane Austen și romanele sale", "Marina
Ţvetaeva", "Lope de Vega".
În cadrul lectoriului ”Planeta Curată” a fost petrecute lecţiile: "Chineză cultural-istorică de tip Daoism”,
"Confucianismul ","Gen și individualitatea","Viața și faptele lui Gandhi", "Ideile lui N. Fedorov", „Istoria culturală
chineză. Cian-budismul", "Boris Smirnov, trăducătorul "Mahabharata", "Alternative educaționale și sistemului de
învățământ".
În cadrul lectoriul clubul istoric Klik : "Şcoală Reală", "Primul gimnaziului de băieţi", "Muzeul de Istorie", "Al
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doilea gimnaziul pentru băieţi", "Biserica Tuturor Sfinților din cimitirul ”Armenesc", "Strada M. Cebotari",
"Cimitirul armenesc "," Biserica Sfînta Teodora de la Sihla","Istoria Orfelinatului","Casa Pronin","Soborul Sf.
Constantin și Elena", „Toma Teodosie Ciorba".
În cadrul lectoriul ”Etica vie”, întrunește pe cei interesați de învățătura lui Nicolae și Elena Roerich au fost
organizate următoarele lecțiile: "Inima și Biner" "Biner și Karma", "Caracteristici ale inimii", "Legea contrariilor",
"Auto-vindecare

sufletului",

"Gestionarea

emoțiilor",

"Acumularea

În cadrul clubului Ortodocs s-au desfășurat prelegeri duminicale

energiei

în

inima".

"Despre viața spirituală", ”Săptămîna

patimilor”, ”Mănăstirea Orheiul vechi”, prelegeri "Video lecțiile ale profesorului A. Osipov”
În cadrul Lectoriului Puskinian au fost oferite următoarele lecții : "în memoria lui A. Pușkin", "Primavara,
primavara-timp de iubire", "Povestiri de A. Pușkin", "Chișinăul pe timpurile lui Puskin",«Cercetatorii de Pușkin".
Lectoriul "Roerich" a ilucidat în lecțiile video sale filosofia tablourilor a lui N. Roerich în prezentarea de informații
științifice, didactice cercetător Larisa Dmitrieva : "Perceperea filosofiei lui Roerich", "Marii înaintași"

Spectacole
În formă de spectacol în 2012 în bibliotecă a avut loc cu participarea și implicarea copiilor pe roluri, povestea lui
A. Pușkin cu copii liceului ”Rambam” "Peștișorului de aur", bucurîndu-se de mare popularitate, inscenat de
Marina Podlesnaya, muzeograf Casa-Muzeu a lui Alexandru Puskin.
În cadrul proiectului "Teatrul cărţii", anual este prezentat în bibliotecă spectacol Studiei improvizației teatrale,
regizor Elena Kuşnir. Pe 9 și 10 iunie a acestui an, cele doua spectacole, intitulate "În domeniile "Keith Jarrett"
Actori de teatru au improvizat scene pe baza operelor celebre. Au fost propuse lucrările lui Hesse, "Şirag de
mărgele de sticlă joacă", "Steppenwolf", Romain Rolland, "Jean Christophe", Julio Cortazar, Thomas Mann,
"Doctor Faust".
"Paginile de vitejie și de slavă" – compoziţia literar-muzicală în cinstea aniversării a 200 de ani de Bătălia de la
Borodino, indicată elevilor liceului D. Cantemir și BP Hasdeu, şi interpretat de elevii clasei 11-a Liceului Teatral
(profesoarea - Svetlana Gladkov). Tinerii artiști, au purtat haine în stil veacului XIX, și au înterpretat cîntece pe
versurile lui A. Puskin, M. Lermontov, D. Davydov, A. Delvig, M. Țvetaeva, autorilor contemporani, care au
dedicat lucrări Marei bătălii din 1812.
La sfârșitul lunii decembrie, de mai mulți ani, Centrul rus organizează spectacole teatrale cu concursuri
distractive, spectacole muzicale, Moș Crăciun și Alba ca zăpadă și cadouri. "Seara de Crăciun” a întrunit și în
acest an o sală plină de copii și părinți care au participat cu plăcere la această sărbătoarea.
Concluzii: aceasta forma de manifestare este mai atractivă și solicitate pentru cititorii de toate vîrstele
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Prezentări de carte
Prezentarea cărţii lui V. Borşevici «Ieroglif moldovenesc».
Prezentarea cărţii lui Viktor Borşevici «ieroglif moldovenesc» a fost deschisă de Serghei Erlih, politolog,
candidat în ştiinţe istorice, directorul tipografiei din Sankt-Petersburg «Nestor», care l-a prezentat oaspeţilor pe
autorul-publicistul, jurnalistul, politologul, fostul consul al RM în China. Viktor Borşevici a relatat despre
activitatea sa de diplomat în China, despre impresiile sale vis-a-vis de această ţară interesantă, a abordat aşa
teme ca istoria statului moldovenesc, cultura, geopolitica, necesitatea convieţuirii în pace cu popoarele altor ţări
şi etnii.
Prezentarea cărţii B. Marian «Skaz o belom Aiste».
La prezentarea poemului istorico-romantic, editat în Kiev, paralel în trei limbi — rusă, ucraineană şi română, şi
scrisă în tradiţiile baladelor populare, despre prietenia de luptă a moldovenilor şi cazacilor zaporojeni de pe
timpurile lui Ştefan cel Mare, s-au adunat reprezentantul Rossotrudnicestvo Valentin Rîbiţkii, jurnalistul și
politicianul Iurie Roșca, publicistul Valerii Reniță, economistul, jurnalistul Serghei Ievstrat, vinificatorul,
academicianul Boris Gaină. Prezentarea a fost realizată de Mihail Lupaşco. Cu căldură a felicitat autorul poeta
Olesea Rudeaghina, dar poeta ucraineană Stupina Alla şi-a citit poeziile, consacrate autorului.
Prezentarea cărții lui A. Labunskii "Pobeg dlinoiu v jizni"
O poveste palpitantă relatează despre studenţii Conservatorului de la Chişinău, ce au venit în îndepărtata
Siberie pentru a lucra în echipa de construcții, bazată pe materialul istoric a fost înalt apreciată de cei prezenţi.
Olesea Rudeaghina, președinte al Asociației scriitorilor ruși din Republica Moldova a propus înaintarea cărţii la
una din competițiile internaționale care au loc în Rusia.
Prezentarea Cărții A. Iunko.

Cartea jurnalistei și poetei Iunco Alla, editată de redacţia ziarului "Cuvântul

rusesc" cu ajutorul Ambasadei Federației Ruse la numeroase cereri a cititorilor – amatori ai rubricii "Moi
Pușkin", a devenit un subiect de discuție la această prezentare. Autorul şi-a împărtășit opinia despre faptul că
Pușkin nu a fost citit încă, și cel mai dificil – de a învăţa citirea operelor cunoscute din copilărie, fără interpretări
impuse, datorită căruia Pușkin rămâne "companion vesel si surprinzator prieten." La discuția acestei cărţi au
participat președintele Asociaţiei scriitorilor ruși din RM Olesea Rudeaghina, poeta Olga Mokrak, poetul în
devenire, eleva liceului, Diana Jalbă, membri ai Asociației scriitorilor ruși.
Prezentarea cărtii I. Gudumak "Raznovidnosti solntsa"
Scrisă timp de patru ani, ca continuare a ediției precedente a autorului "Pesni chibisa" a prezentat-o
preşedintele Asociației scriitorilor ruși a Moldovei Olesea Rudeaghina. Autorul denumit în presă, "poet la nivel
european," şi-a citit "gusto napolnenîie slovami monolitnîie strofî", poeziile din noua carte. La prezentare a
participat bine cunoscutul scriitor since fiction Dmitirie Grădinar, poeta Tatiana Orlova, Olga Mokrak și membrii
Asociației scriitorilor ruşi din RM.
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Lansare
Lansarea cărții E. Koroleva "Teatr. Klassika. Stili". Premiera cărții "Teatr. Klassika. Stili”, reprezintă studiul de
estetica, teorie a teatrului, culturologie, a început cu relatarea autorului despre această carte. E. Koroleva a vorbit
despre lucrarea sa, ilustrîndu-şi povestirea prin fotografiile prezentate în ea. Cei ce au ţinut discurs - Rojko şi
Şvartz au acordat o apreciere înaltă noii cărţi. Președinte al Organizației de tineret A. Kravchenko a relatat
despre semnificația morală și estetică a noii cărţi, care la un nivel profesionist înalt familiarizează generația tînără
cu arta clasică de balet și producții teatrale ale secolului trecut și contemporan.
Lansare de carte M. Lupașco „Бессарабец”
Lansarea cărţii lui A. Thorov "Pisima bez obratnogo adresa". Prezentarea cărţii talentatului publicist,
jurnalist, poet Aleksandr Thorov, decedat un an și jumătate în urmă, a trecut, după părerea celor adunaţi, cu
sentimentul de prezență a autorului. Nu toată lumea știa despre darul lui de poet și traducător, pentru mulți
aceasta a fost o revelație. În cadrul lansării a evoluat fiica sa Xenia și tatăl poetului, Nikolai Davîdovici, cu amintiri
despre el s-au pronunţat colegii lui de şcoală şi de facultate, printre care a fost şi Natalia Sineavskaia.
Prezentarea

a

fost

condusă

de

poeta

Olesea

Lansarea cărţii N. Novohatneea „Об авторах и героях” ; T. Orlova „Перелетные буквы” și

Rudeaghina.
L. Potorak „В

спичечном коробке” sau desfășurat în cadrul Săptămînii lliteraturii și spiritualității ruse.
La premiera cărţii F. Kaunov "Vremea jiti i stroiti s-au adunat constructorii, arhitecţii şi maeştrii de şantier, cei
care au construit în anii 80 Chișinăul, cei, despre care este scrisă cartea. Autorul ei, Fiodor Kaunov, a lucrat timp
de patruzeci și cinci de ani şef de teren, a construit 300 de obiecte de locuit, și blocuri de pe bulevardele Dacia,
Traian, pe străzile din Alba Iulia, Trandafirilor, care pînă în prezent ne bucură cu fiabilitatea şi comfortul lor.
Concluzii în bibliotecă au fost lansate publicaţii de carte recent apărute. Toate cărţile lansate au fost de
o mare importanţă şi eveniment pentru bibliotecă, fiecare din ele au fost reflectate în articole din
periodică.

Activităţi complexe de promovare
Săptămîna uşilor deschise
25 octombrie - 31 octombrie
„Biblioteca - filiala M.V. Lomonosov - centrul literaturii şi culturii ruse”
Specificul şi tematica Săptămînii 2012 a fost marcată de jubileul a 135 de ani al bibliotecii B. P. Haşdeu.
Principala sarcină a manifestărilor Săptămînii-prezentarea cititorilor a activităţii multilaterale a uneia din filialele
ei – bibliotecii culturii şi literaturii ruse. Programul anului curent s-a deosebit de programul anilor precedenţi prin
transparenţa activităţii bibliotecii, fiecare zi a Săptămînii s-a consacrat unui serviciu anume. Săptămîna şi-a
desfăşurat activitatea sub sloganul „Prin carte - la cultură spirituală”.
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25. 10. 2012. Ziua partenerilor şi cititorilor bibliotecii.
Oaspeţii şi participanţii primei zile au devenit cititorii fideli a bibliotecii, reprezentanţii organizaţiilor şi cluburilor
de creaţie a copiilor din sectoarele Centru şi Botanica, care pe parcursul mai multor ani colaborează cu ea,
precum şi moderatorii cluburilor organizate şi activate în cadrul bibliotecii.
„Masa rotundă ”cu genericul „Lomonosovka azi şi mîne” a adunat cei mai fideli cititori şi colaboratori, care
au revizuit problemele actuale a bibliotecii (formarea fondului documentar, sporirea numărului de calculatoare,
organizarea culturală în timpul liber) şi posibilităţile acesteia. Prezentînd pe ecran secţiunile site-ului şi
blogurile, familiarizînd în detalii cu principalele direcţii de lucru, cititorilor li s-a oferit posibilitatea să-şi
împărtăşească propunerile şi să formeze astfel un Consiliu al utilizatorilor. Cu mulţumire pentru colaborare
eficientă şi manifestările comune realizate pentru persoanele de vîrsta a treia, s-a pronunţat şeful Secţiei
Cultură a sectorului Botanica D-nul Ion Popov. Reprezentantul partenerului permanent al bibliotecii - Casămuzeu A. S. Puşkin, muzeograful Marina Podlesnaia a relatat despre „Prelegerile Puşkin” pe care le conduce
de mulţi ani, despre expoziţiile comune de carte desfăşurate în Casă-muzeu. Şeful sectorului Relaţii interetnice
a Academiei de ştiinţă a Republicii Moldova, Svetlana Procop a înaintat bibliotecii ideea de creare a fondurilor
de ştiinţă a cărţilor savanţilor, în analogie cu cele existente în biblioteca AŞRM.
Prezentarea expoziţiei partenerilor bibliotecii, desfăşurată pentru cititorii şi participanţii ei – cluburilor de
copii sect. Botanica „Flacăra”, „Albatros”, la care au fost expuse lucrările copiilor, efectuate în stilul origami,
patchwork, quilling, macrame.
După prezentare a avut loc master-class al profesoarei clubului Irina Moraru, care i-a învăţat pe toţi doritorii
să însuşească arta confecţionării semnului de carte în forma unui creion de hîrtie.
Serata muzical-literară, consacrată deschiderii Săptămînii, întitulată „Pînza speranţei pe corabia
cunoştinţelor”a inclus evoluarea ansamblului „Solo”, ce face parte din Clubul creaţiei estetice „Lăstărel”, precum
şi recitarea de poezii, consacrate cărţii şi cunoaşterii, bibliotecarilor. Serata a fost condusă de muzeograful
Maria Podlesnaia, participanţii ei au devenit şi reprezentanţii altor cluburi de copii „Flacăra„ şi „Оrizont„.
Programul primei zile s-a finisat cu şedinţa participanţilor Clubului florarilor „Iris”, petrecută în forma discuţiei,
întrebările de bază au devenit problemele şi dificultăţile plantării, îngrijirii precum şi istoria şi legendele violetelor
de cameră.
26.10.2012. Ziua informaţional - bibliografică a bibliotecii.
Masa rotundă „Problemele bibliotecilor la etapa actuală”a fost desfăşurată în comun cu colaboratorii
bibliotecilor municipale - filialelor „Codru”, „Nicolae Titulescu”, „Iţic Mangher”, „Mihail Ciakir”, „Adam
Mickiewicz”, „Alecu Russo”, „Maramureş”. S-au evidenţiat şi s-au pus în discuţie problemele scăderii
frecventării bibliotecii şi lecturării, precum şi căile de soluţionare aacestor probleme; s-au discutat temele
manifestărilor Săptămînii uşilor deschise al bibliotecii „B. P. Haşdeu” – colocviilor, simpozioanelor, precum şi
rezultatele concursurilor de videoclipuri şi postere, efectuate în săptămîna jubiliară.
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Discuţia „Istoria editurilor ruseşti cu renume sfîrş. sec. 19 – încep. sec. XX pentru liceenii „Vasile Lupu” a fost
condusă de muzeograful Maria Podlesnaia.
Şedinţa membrilor clubului „Klik” a avut loc sub formă de lecţie şi a fost condusă de Vladimir Tarnakin
„Chişinăul în imaginea fotografiilor de pe timpuri”, fiind organizată în Centrul de expoziţie Moldeco, unde s-au
expus colecţiile fotografice de familie ale chişinăuenilor.
28.10.2012. Ziua secţiei de arte a bibliotecii.
Lecţia „Filozofia picturilor N. şi S. Roerich” a fost petrecută pentru cititorii bibliotecii de un specialist în materie,
ghid din Sankt-Petersburg, Olga Borodaţkaia şi conscrată minunatelor fotocopii ale extraordinarelor lucrări a
pictorului, care îşi expune lucrările de la începutul lunii octombrie.
Lecţia „Formulele cunoaşterii ascunse Shamballa în schiţele filozofico-poetice ale Larisei Dmitreva”. Lecţia
video face cunoscută interpretarea filozofico-poetică a creaţiei Nicholas şi Svetoslav Roerich de către acesată
scriitoare şi savantul-cercetător cu renume.
Expunere-dezbatere „Arta plastică rusă expusă în fondul secţiei de arte” a fost moderată de colaboratarea
bibliotecii Janna Klimova, care a făcut cunoştinţă cititorilor şi membrii Clubului de creaţie pentru copii, cu cărţile
consacrate creaţiei pictorilor ruşi cu renume.
Discuţia „Publicaţiile de note şi colecţia discurilor de gramafon a bibliotecii” a fost efectuată de Janna Klimova
pentru vizitatorii secţiei.
Serata literar-muzicală ân cadrul lucrării salonului „Elegia” a fost dedicată creaţiei poetice a Marinei Ţvetaeva,
poeziilor lui Serghei Esenin. Compoziţia la poeziile M. Ţvetaeva a fost moderată de artista poporului Larisa
Hromova, iar poezia lui Esenin - de colaboratoarea Casei - muzeu A. S. Puşkin Galina Todosi. Au fost
interpretate cîntece şi romanţe de pe timpuri de către ghitaristului Feodor Ţurcan, Valentina Lebedi, Roman
Alecsandreanu.
29.10.2012. Ziua secţiei literaturii pentru copii
Ora de lectură: „Poveşti cu Barbălungă” de Ovidiu Creangă s-a petrecut de şeful secţiei Zinaida Scobioală în
Gradiniţa de copii nr. 106. Copiii cu mare plăcere au audiat fragmente din această operă, apoi au discutat pe
marginea celor citite.
Discuţia-vizionare a poveştilor ruse „Mănuşica” şi „Havroşecica” a fost realizată de grupul tinerilor cititori al
bibliotecii. Anterior colaboratoarea Secţiei de arte Janna Klimova le-e lecturat poveştile, discutînd cu micii
spectatori pe marginea acestora.
Medalionul muzical „ Palitra fermecată a toamnei” a fost organizat în colaborare cu partenerul bibliotecii clubul de creaţie estetică „Lăstărel”, condus de pedagogul pianului Larisa Caraman. Combinaţia clasică şi
autohtonă a poeziilor, muzicii dedicate toamnei, au inspirat copiilor şi părinţilor frumuseţea naturii, a operelor
muzicale şi poetice.
30.10.2012. Ziua secţiei literaturii de specialitate
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Ora de lectură Spiridon Vangheli „Guguţă şi prietenii săi” a avut loc în afara bibliotecii - în Grădiniţa de copii Nr.
17. de către Zinaida Scobioală.
Discuţia despre ediţiile din Secţia de carte rară a avut drept conţinut informaţia despre cărţile, dintre care cea
mai rară – Psaltirea, este datată din 1877, studenţii au luat cunoştinţă cu cele începînd din sec. XX şi editurile
faimoase de care sunt editate.
Masa rotundă „Lecturi lomonosoviene” a fost organizată cu participarea studenţilor anului I a Institutului
pedagogic din Tiraspol ca o continuare a celei de anul trecut. Participanţii au fost bine instruiţi de profesorul său
Liubovi Prokopii, datorită căreia conversaţia s-a desfăşurat activ şi interactiv. Rolul moderatoarei i-a revenit Dnei Marina Podlesnîi, colaborator ştiinţific a Casei - muzeu Puşkin, lansînd chiar de la început cu citatul marelui
scriitor şi savant rus «Pescarul şi-a întins nevodul...», unde îşi exprimă pietatea în faţa personalităţii marelui
savant. Cei prezenţi au luat cunoştinţă cu momente mai puţin cunoscute din viaţa şi creaţia lui Lomonosov.
Studenţii au fost captivaţi de prima întrebare : «Care a fost legatura lui M. Lomonosov cu Moldova?» răspunsul a fost « Antioh Cantemir ». Deoarece dacă n-ar fi fost eşecul de la Prut a lui Petru I, în literatura rusă
n-ar fi apărut personalitatea pe care A. Puşkin o considera cea mai măreaţă, almiteri n-ar fi fost predecesorul
literar a lui M. Lomonosov.

31.10.2012. Ziua secţiei literaturii artistice Discuţia pe marginea „Scriitorii de

limba rusă a RM” a fost organizată pentru studenţii Colegiului de construcţie de colaboratoarea Secţiei de
literatură artistică Valentina Ţaran, care a făcut cunoştinţa pe cei prezenţi cu creaţia poeţilor şi scriitorilor de
limba rusă din Moldova - Constantin Şişcan, Olesea Rudeaghina, Valentina Costişar, Novella Kiseleova,
precum şi creaţia celor tineri – poeziei Tatianei Orlova, recunoscută în Anglia ca „regele poeţilor” anului, Leonid
Potorac, a cărui lansare a culegerilor de poezii s-a efectuat recent în bibliotecă în cadrul „Săptămînii literaturii şi
spiritualităţii ruse.
Întîlnirea de creaţie cu scriitorul, scenaristul şi regizorul C. Muntean, dedicată vieţii şi creaţiei filmografice a
scenaristului, scriitorului, artistului Vasile Şucşin. Dramaturgul de cinema, le-a relatat celor prezenţi într-o
manieră proprie expresivă, cu o multitudine de glume şi detalii interesante şi mai puţin cunoscute, istoria creării
filmelor documentare proprii dedicate cunoscutului scriitor, actor şi regizor - Vasile Şucşin. Deplasarea lui la
Altai, locurile de baştină a lui V. Şucşin, în satul Piket, valoarea cinematografică a filmelor şukşiniene „Kalina
krasnaia”; istoria creării altor filme – „Peciki-lavociki”, „Jiveot tacoi pareni”, „Vaş sîn i brat”. Autorul le-a relatat
cu lux de amănunte celor prezenţi despre ultima zi din viaţă a dramaturgului şi durerea populară a plecării lui în
nefiinţă, ca o dovadă a recunoaşterii talentului său uman şi actoricesc.
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2

4

1

1

1

1

12

2

1

1

21
24

Nr.
participanţilor

10

Vernisaje

1

Întîlniri cu
scriitorii
Total
manifestări

Lansări de carte
Prezentări de
carte
Ateliere de
creaţie

2

Matenee
Discuţii

Ora poveştlor

1

3

Ore de lectură

2011

2

Spectacole
Colocvii
Concursuri

2

Serate

2012

Şedinţe cercuri
Cluburi
(reuniuni)

Filial
a

Conferinţe
Simpozioane
Mese rotunde

Tipul manifestărilor culturale

582
755

Concluzii: Cantitativ numărul manifestărilor Săptămînii 2012 sunt cu 3 mai puţine decît a celor din
anul trecut, astfel este mai mic cu 173 şi coeficientul frecvenţei, ce se explică prin faptul combinării în anul
precedent a manifestărilor Săptămînii uşilor deschise a bibliotecii cu manifestările Săptămînii literaturii şi
spiritualităţii ruse, organizate de Asociaţia scriitorilor ruşi a RM, care în mod natural, (luînd în consideraţie
gradul lor de saturaţie cantitativ şi cultural-informaţional), sporea numărul frecvenţei de către cititori. În anul
curent manifestările Săptămînii uşilor deschise – 2012 au contribuit la crearea unei imagini pozitive a
bibliotecii de cultură şi literatură rusă ca filiala Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu”, avînd posibilităţi
suficiente pentru satisfacerea necesităţilor atît culturale cît şi informaţionale a cititorilor ei.
Total vizite - 2071 Utilizatori noi - 60 Vizite colective - 15 Participanți - 195

Artoterapia
Prezentarea expoziției floristicei "Și vom găsi în zăpadă iarna flori", a început cu relatarea șefului clubului
"Diana" Lilia Margina cu privire la realizările meșterițelor pe perioada de 20 de ani de existență. Cercetatorul
științific a Casei-Muzeu A. Puskin, Galina Todos, a mulțumit artistii talentati pentru frumusețea și măiestria pe care
le oferă oamenilor. Președinte al societății de bibliofili Eugeniu Rojko a dedicat clubului "Diana", un poem cu
următoarele cuvintei: "De la agitația vieții ne duce pe noi melodii, poezii si flori"
Prezentarea expoziției a lucrărilor I. Dublenco în stil "naytek". Tânărul artist a prezentat lucrările sale realizate
în maniera - nihilismului, negarea marilor orașe, respingerea de globalizare ca un sistem de spiritualitate, în cazul
în care oamenii s-au transformat în roboți. Printre cei prezenți la deschidere au fost membrii ai Uniunii Artiștilor
Plastici din Moldova, Veaceslav Bakitsky, Oleg Rubinstein, Andrei Pelin, Edward Maydenberg, care l-au felicitat cu
premiera expoziției, care au marcat niveluli carierei profesionale
Prezentarea expoziției a lucrărilor în ulei a pictoriței Inga Orehov "Rapsodia de vară" sa deschis pe 29 iunie.
Meșterița le-a relatat celor prezenți despre activitatea sși ucrările sale, dintre care multe sunt în colecții particulare
- picturi decorative reprezentând flori - trandafiri, lalele, irisi, și mai ales că triptic făcut în roșu purpuriu, și galben.
Galben, culoarea preferată, care stimuleaza activitatea mentala, si este culoarea fericirii, este prezent in lucrari
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precum "Păpădie", "Butterfly", "Fish". Culorile curcubeului în perioada ”Lecturilor verii” au fost ca fon armonios a
manifestărilor http://www.youtube.com/watch?v=x7MyfLBLG00
Expoziție de pictură de către Tatiana Bivol a devenit o ilustrare a programului " Lecturilor verii." Tema
principală a lucrărilori - lumea interioară a adulcilor și copiilor. De altfel, una dintre lucrările ei se numeste "pace
interioară". Sensul și scopul expoziției - atrage atenția asupra diferitor stări ale sufletului".
Expoziția ambulantă a Asociației "M-ART", care pe parcurs de șase luni au călătorească prinTransnistria și
Găgăuzia, la care au participat Arkadie Antosyak, Bobkov Valentine, Anastasia Zabrodina, Galina Cantor-Molotov,
Veronica Kotelev-Toma, Lashevsky Yuri, Lisița George, Maslikova Angelina, Sorin Sorin, Serghei Sulin, Alexandru
Shibaev, Olesya Shibaeva. La ceremonia de deschidere, președintele M-artului Serghei Sulin a prezentat membrii
asociației pictorilor. La prezentare au fost prezenți : Ludmila Lashchenova - președintele comunității ruse din
Moldova, Margarita Șcelcicova - director al Bibliotecii. Lomonosov, Boris Marian - poet, membru al Uniunii
scriitoriloi RM, Serghei Varsanov - cântăreț, câștigătorul competițiilor internaționale.
Prezentarea expoziției "Toamnă, frumoasă doamnă” a meșterului popular floristicii RM Galina Hripuncova cu
lucrările : peisaje, "Cerul tomnatic", "Noaptea ajunului de Craciun", "Primăvara vine", "Valsul florilor". La
prezentarea au participat membri clubului, a răsunat cîntece pe versurile lui lui Esenin, Pușkin, înterpretate de
Feodor Țurcan și Kirkin Julian
Expoziție de fotografie de Tamara Artemieva ”Flori în memoria”, dedicat participanților la al Doilea război
mondial
Prezentarea lucrărilor tinerilor artiști "Primul cadru", au participat unsprezece studenți a Colegiul de
artă A. Plămădeală, organizat cu sprijinul Asociației M- Art și de Maria Sklyarenko, implicată în elaborarea
scenariului. Profesoarea colegiului Nina Hamurar au petrecut excursia și a povestit despre creația fiecărui
participant. http://bib-lomonosov.blogspot.com

Servicii pentru persoane dezavantajate
În cadrul parteneriatului organmizației ”Tezaurul națiunii” biblioteca au organizat : lecție ”Sfaturile medicului
: tratamentul hipertoniei” pentru persoanele dezavantajate și seara literar-muzicală ”Îngerii pămîntului”,
dedicată aniversării a 20 de ani a Zilei Internaționale a persoanelor dezavantajate, în colaborare cu
CasMuseu A. Puskin Maruna Podlesnaia și compozitorul, înterptera, conducătorul ansamblului ”Rapsodie”
Natalia Barabanșicova.

Servicii extramuros 148 / 3863
Cu scopul extinderei auditoriul de cititori în grădinițele și liceele cartierului au fost petrecute ore de lectură,
ora poveștilor, concursuri, discuții-dezvatere.

În cadrului clubului CLIC au fost petrecute lectți și discuții-
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dezbateri.
De exemplu : Ora de lectură : Vangheli S. ”Veşnicul copil al neamului”; „Firicel de iarbă verde” ; „ABC-ul
animelelor”grăd; Concursuri : „Prima mea enciclopedie «Copaci şi arbuşti»; Ora poveştilor: «Tom Degeţal»;
„Poveşti cu Barbălungă”; Ora poveștelor : Vezi descrierea programei
Discutiițe : S.Vangheli «Guguță și prietenii săi», «Tu, iarbă, tot ai mama?»; «Milne şi eroii său»
Lecţia în clubul CLIC: ”Strada Kiev”; ”Casa lui Pronin” , ”Casa lui T. Balș”
Concluzii: Datorită acestiri deplasări copii își lărgesc cunoștințele în domeniul literaturii și iau cunoștința de
biblioteca și activitatea ei, apoi devin cititori activi lecții publică (21), orele de lectură (64), orele poveștilor
(58), discuții-dezbatere (3); Concurs (2)

Automatizare şi informatizare. Echipament:
Pagina web – vizite pagini 21858; Internet – 10620; Vizite virtuale total - 32478
Site-ul bibliotecii M. Lomononosov http://www.hasdeu.md/lomonosov/Main.html

lucrări pentru anul 2012

Prima pagina a fost revizuită și completată totalmente. În secțiunea "Noutăți" a fost plasată informații și linkuri despre evenimente organizate în bibliotecă. În secțiunea "Evenimente" a fost plasat un rezumat al
evenimentelor din trecut, fotografii, și link-uri către pagini relevante, detaliind evenimentele. Pagina
"Biblioteca astăzi" a fost actualizată și reproiectată. A postat un articol "50 de ani a bibliotecii", precum și
link-uri despre bibliotecă: Cifrele, Planuri, Rapoarte, Servicii, Fonduri, Cataloage.
S-a adăugat planul de lucru pentru 2012 şi un raport pentru anul 2011, în limbile rusă și română.
Secțiunea "Despre Bibliotecă" : s-a adăugat pagina „Valsul cărţilor”, cu imnul bibliotecii.
Secțiunea "Cluburi și asociații" : pagina este complet reproiectată. Link-uri adăugate la pagini individuale:
Clubul Ortodox , Clubul amatorilor istoriei Chișinăului (CLIC), Salonul muzical-literar "Elegie", "Loskutok",
clubul amatorilor de patchwork,Clubul de consiliere psihologică a tineretului "Cunoaşte-te pe sine", Clubul
florarilor "Iris", Clubul amatorilor de cinema "Retroilluzion", Salonul de muzică Secțiunea "Expoziţii de
carte" Au fost adăugate pagini noi.
Noul compartiment "Lectoriile": s-au adăugat link-urile pe următoarele pagini : Lectoriile "Planeta curată”
(Casă Curată), Lectoriile "Pușkin", Lectoriile "Roerich". Actualizată și reproiectată pagina "Expoziții de artă."
S-au adăugat paginile care descriu expoziţiile pentru 2010, 2011, 2012.
Pagina "Bibliografiile noastre" a fost completată şi reproiectată.
S-au postat link-uri: Catalogul de publicații privind aniversarea a 300 de la naşterea lui M. V. Lomonosov,
Listele literaturii de referinţă, Listele literaturii pentru aniversarea a 200 de ani de la războiul din 1812
Pagina "Programele și activitățile." S-a adăugat o pagină despre activitățile pentru 2012. S-au postat
fotografii și linkuri către video. S-au adăugat link-uri noi la paginile: "Lecturile verii", "Chișinăul citește o
carte", "Copiii Chișinău citesc o carte"
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Programe ample de: "Săptămîna uşilor deschise" Decada "Orașul meu Chișinău"
Servicii web: bloguri (vizite, vizualizări), Flickr, Youtube (vizite, vizualizări) - 36 224
Întreabă bibliotecarul (vizite, referinţe)
Статистика посещений блогов библиотеки им М.В.Ломоносова :
Детская страница "Ломоносовки" http://mv-lomonosov.blogspot.com/ - 8976, аудитория 7050,
количество статей 16
«Молодежь в библиотеке им. М.В. Ломоносова» http://bib-lomonosov.blogspot.com/ - 4071,
аудиотория 3570, количество статей 6
Общее количество просмотров видео на YouTube http://www.youtube.com/user/lomonosovka за 2012
год - 28583 Kоличество добавленных видео 175
Echipament (cantitate, tip)
Blocuri de system 10
Keyboard - 6
1. AЦ TECH Model KB 720 ; hp PR1101V ; GEMBIRD ; Logitech M/N:Y-SAG 76 A ; Logitech M/N:Y-SAG 76
A ; Logitech M/N:Y-SAG 76 A
Modem : ZTF ZXDSL - 831CII ; ZTF
Imprimanta : hp LaserJet 1200 serios -1
Scaner : BENQ Scanner 5550 ; HP Deskjet F 2280 All-in-one
Mouse -6
Camera web : Genius Look 315 FS ; Genius Look
Promovarea imaginii
Materiale promoţionale pentru programul ”Lecturile verii”; ”Saptamana ușilor deschise”; ”Săptămîna
spiritualității și literaturii ruse”. Semne de carte – ”Prozator, scriitor, scenarist V.Șucșin”, ”Poeta M.Țvetaeva”,
”Iluministul Mihail Lomonosov”. Postere (формат А3): ”Imagine ” – кафе-концерт лауреата вокальных
конкурсов Сергея Варсанова; “Объединения по интересам филиала М. Ломоносов – территория
общения и обучения»; проект «Литературно-музыкальная гостиная «Элегия» (формат А1)

Parteneriat
Pe parcursul anului biblioteca a colaborat cu Centrul Științei și culturii rusesc, Asociația scritorilor
ruși din RM, Asociația pictorilor M-Art dini RM, Casa-Muzeu A. Puskin, Centrul rus intelectual, Secția culturii a
Preturi cartierului Botanica, organizația ”Tezaurul națiunei”, Clubului iubitorilor de cărți ”Universul”,
”Departamentul Dreptului copilului a sectorului Botanica”,
Colegiul de muzică ”Ștefan Neaga”, colegiul de arte plastică A. Plămădeală, Colegiul de construcție,
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Universitatea Slavonă; liceile - «P. Movilă», «D. Cantemir», «Rambam», ”Mihai Grecu», ”Vasile Lupu”, ”B. P.
Hașdeu”, școala de arte A. Stîrcea, Școala Republicană sportivă
Cluburile de creație – ”Lăstărel”, ”Flacăra”, ”Albatros”
Grădinițele №№ 106, 40, 17, 89, 91

Prezenţa în audio-vizuală
1. Prezentarea cărții ”Povestiri basarabene” la emisiunea lui Igor Mironic ”Russkij mir v Moldove”. Ianuarie
2. Prezentarea cărții lui Boris Marian ”Legenda cocostărcului alb”. Canalul Moldova 1
3. Emisiunea Ludmilei Șcebneva la radio Moldova 1: interviu M. Șcelcicova pe 1 iunie cu privire la activitățiile
și programele bibliotecii
4. Emisiunea Ludmilei Șcebneva la radio Moldova 1: interviu M. Șcelcicova pe 16 septembrie
5. Participarea la canalul Public a TV în emisiunea ”Deni za dneom”. Tema ”În Moldova” se citește puțin”
Zinaida Scobiola 13 decembrie
6. Participarea la canalul Public a TV în emisiunea ”Deni za dneom”. Tema ”Dezbateri pe marginea culturii:
realizări și planuri” Zinaida Scobiola 20 septembrie
Prezenţa în presa scrisă – 52 Vezi Anexa nr 1

Instruirea şi perfecţionarea personalului:
Personal total
Total colaboretori Всего в библиотеке сотрудников – 10
Şcelcicova Margarita, Bodrug Liudmila, Strelina Inesa, Scobiola Zinaida, Ţaran Valentina, Artemieva
Iulia, Madan Rodica, Bataev Oleg, Climova Jana,Terzi Natalia
Vîrsta medie a colaboratorilor – 46, 8
Cu studii superioare 10 Şcelcicova Margarita, Bodrug Liudmila, Strelina Inesa, Scobiola Zinaida,
Ţaran Valentina, Artemieva Iulia, Madan Rodica, Bataev Oleg, Climova Jana,Terzi Natalia
Cu studii superioare speciale Şcelcicova Margarita, Bodrug Liudmila, Strelina Inesa, Scobiola
Zinaida, Artemieva Iulia, Madan Rodica, Climova Jana
Colaboratori cu gradul de calificare – 7
Categoria superioară Şcelcicova Margarita
Categoria prima Bodrug Liudmila, Strelina Inesa, Scobiola Zinaida, Ţaran Valentina
Categorie a doua Madan Rodica, Terzi Natalia
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Formare profesională
nr

Data

Tipul
instruirii
Zi de
dezvoltare
atelierul
profesional
atelierul
professional
atelierul
profesional
atelierul
profesional
atelier
profesional
atelier
profesional

Tema

Participanţi

Rezultatele anului 2011

Moderator
Locul
Kulikovski L.

Metoda Focus-grup în
sprijinul bibliotecilo
”Unde se află biblioteca ” prin
metoda experimentului
Unimarc formatul

Campusul
competent
Campusul
competent
Panzari L.

Șcelcicova M.

Servicii de referințe Întreabă
bibli
Descrierea bibliografică a
documentului”
”Realizarea și prezentarea
unui poster”

Fil H. Botev
Panzari L
Foiu T.

Șcelcicova M.

Campusul
competent
Scobiola G.

Șcelcicova M

1.

7.02

2.

21.02

3.

22.02

4.

23.02

5.

29.02

6.

28.03

7.

29.03

8.

4.04

9.
10.
11.
12.
13.

10.04
5.04
13.04
19.04
18.04

ședința șefilor
de filalei
Conferința
training
training
training
Focus-grup

14.

19.04

Focus-grup

15.

26.04

training

Utilizatori

16.
17.

26.04
10.05

Bibliografiei Nicolae Labiș

18.

13.05

Prezentarea
ședința șefilor
de filal e
training

19.
20.

03.05.
15.05

Utilizatori

21.

19.06

training
Atelier
profesional
Conferința

22.

20.06

Conferința

23.

21.06

Workshop

24.

21.06

Lansare de
carte

25.
26.

5.09
19.09

Training

„Digital sau Hibrid: Tendinţe
privind direcţia de dezvoltare
a bibliotecii de azi”
„Implementarea serviciilor noi
în bibliotecile publice”
„Managementul serviciilor
pentru utilizatori în
bibliotecile contemporane”
utilizatori
Bibliotecarilor din Republica

Șcelcicova M.

Șcelcicova M.
Șcelcicova M.

Bodrug L.

Șcelcicova M.
Revista Bibliopolis
Utilizatori
Utilizatori
Utilizatori

Hasdeu
Panzari L
Panzari L
Panzari L
Campusul
competent
Scobiola G.
Campusul
competent
Scobiola G.
Hasdeu
Panzari L
Tîrgu-Mureș

Utilizatori

Hasdeu
Panzari L.
Ovidius

„Biblioteca şi lectura”

Prof. univ.,
dr., scriitorul
Ion Stoica
Tîrgu-Mureș

Scelcicova M.
Bodrug L
Chirilova S.
Țaran V.
Scelcicova M.
Scelcicova M.
Klimova J.
Scelcicova
Șcelcicova M
Terzi N.
Scelcicova M.
Scelcicova M.
Scelcicova M.
Scelcicova M
Scelcicova M.
Scelcicova M.

Filiala O

Scelcicova M
Șcelcicova
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27.
28.

17.09
11.09.

29.

20.09

30.

Consultarea
Zi de
dezvoltare
Consultarea

Moldova în dialog cu
reprezent anţii IFLA
Cum să pregătim poster :

Ghibu
Șcelcicova
Șcelcicova

15.10

Cum să pregătim film pentru
concurs
Ziua promovării logoului BM

O Ghibu

31.

16.10

Ziua utilizatorului BM

O.Ghibu

32.

17.10

Ziua partenerilor BM

O.Ghibu

33.

18.10

(Biblioteca 3.0)

Drept

34.

19.10

„Concurs de postere”

Hotel Codru

35.

20.10

36.

3.11

Eminescu

Scobiola Z

37.

8.11

Activitatea ştiinţifică a
bibliotecii publice
Copii Chişinăului citesc o
carte
Chişinăul citesc o carte

Tirgu-Mure;

Scobiola Z

38.

14.11

Kulikovski L.
Ghibu

Șcelcicova M.

39.

10.11

Colocviu

Biblioteca Municipală „B.P.
Hasdeu” - 135 de ani de
tradiţie şi inovaţii. Realizarea
programului aniversar:
”Postere”

Mickievici

Șcelcicova M.

40.

27.11.

Deschiderea

”Saptamanei usilor deshise ”

M Șcelcicova

41.

28.11.

Dezbatere
profesională

Revitalizarea bibliotecilor
publice

filialei.”L.
Rebreanu”.
Filiala "O.
Ghibu"

Conferinţa
aniversară
COLOCVIU
Conferinţa
anuală
Conferinţa
anuală
Zi de
dezvoltare

Șcelcicova
Șcelcicova M.,
Scobiola Z.
Scobiola Z.,
Șcelcicova M
Șcelcicova M.,
Scobiola Z.,
Țaran V.
Șcelcicova M.,
Strelina I.
Șcelcicova M.,
Scobiola Z.
Șcelcicova M.

Șcelcicova M.
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Diplome, distincţii 2012

Diplomă Se acordă Filialei „M. Lomonosov”. Pentru contribuţii originale la promovarea imaginii şi activităţii
Bibliotecii Municipale în mass-media. Director general al BM “B. P. Hasdeu” Dr. Lidia Kulikovski 7 martie
2012
Diplomă Biblioteca Municipală On line. Reţele sociale – YouTube. Se acordă Filialei “M. Lomonosov”. Pentru
contribuţii originale la promovarea imaginii şi activităţii Bibliotecii Municipale. Director general al BM “B. P.
Hasdeu” Dr. Lidia Kulikovski 7 martie 2012
Diplomă Biblioteca Municipală On line. Reţele sociale – Facebook. Se acordă Filialei “M. Lomonosov”.
Pentru contribuţii originale la promovarea imaginii şi activităţii Bibliotecii Municipale. Director general al BM
“B. P. Hasdeu” Dr. Lidia Kulikovski 7 martie 2012
Diplomă de gradul I. Se acordă Filialei “M. Lomonosov”. Pentru susţinerea, dezvoltarea şi diversificarea
activităţilor în cadrul prioritaţii Chişinău - 575 ani. Director general al BM “B. P. Hasdeu” Dr. Lidia Kulikovski
7 martie 2012
Diplomă Se acordă Filialei „M. Lomonosov”. Pentru contribuţii la organizarea şi diversificarea activitaţilor cu
publicul, pentru implementarea modelelor inovatoare bazate pe lectură. Director general al BM “B. P.
Hasdeu” Dr. Lidia Kulikovski 7 martie 2012
Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu”. Brevet de invenţie,
Se acordă: Filialei “M. Lomonosov”. Pentru clubul “Împîtimiţi de istoria Chişinăului”. Director Lidia Kulikovski

47

Anexa 1

Biblioteca în presa periodică
1. [анонс лит.-публ. прогр. «Планета Цветаевой» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. –
2012. – 21 дек. – С.5.
2. Агапкина, Ирина. Дней русской литературы и духовности в Молдове стало вдвое больше :
[мероприятия прогр. Дней рус. лит. и духовности ; в т. ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Ирина
Агапкина // Рус. слово. – 2012. – 5 окт. – С.9.
3. Аникин, Владимир. Спасибо, музыка, тебе... : [открытие муз. салона в б-ке им. М. В.
Ломоносова] / Владимир Аникин // Рус. слово. – 2012. – 4 мая. – С. 11.
4. Бородаев, Вячеслав. [о презентации кн. А. Тхорова «Письма без обратного адреса» в б-ке
им. М. В. Ломоносова] / Вячеслав Бородаев // Pacificus. – 2012. – 17 окт. – С. 4. – (Вспомним…).
5. Бородаев, Вячеслав. От «Морских рассказов» - в тайгу! : [о презентации кн. прозаика А.
Лабунского «Побег длиною в жизнь» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Вячеслая Бородаев //
Pacificus. – 2012. – 19 мая. – С.3.
6. Бородаев, Вячеслав. Полезная неделя : [презентация поэмы Бориса Мариана «Сказ о белом
аисте» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Вячеслая Бородаев // Эксперт новостей. – 2012. – 30
марта. – С.10. – (Культура).
7. Бородаев, Вячеслав. Мэтры поздравили молодого коллегу : [о презентации выст. худож.
Игоря Дубленко в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Вячеслая Бородаев // Эксперт новостей. –
2012. – 3 февр. – С. 5. – (Вернисаж).
8. Витковская, Роксана. Новый клуб для юных интеллектуалов : [открылся при б-ке им. М. В.
Ломоносова] / Роксана Витковская // Молд. ведомости. – 2012. – 24 окт. – С.4.
9. Дежурова, Вера. О театре – с любовью и болью : [презентация кн. Э. Королевой «Театр.
Классика. Стиль» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 20 янв. – С. 9,14.
10. Деревщикова, Светлана. Веселье в Русской слободе : [об участии б-ки им. М. В. Ломоносова
в XII этнокультур. фестивале “Единство через многообразие»] / Светлана Деревщикова // Рус.
слово. – 2012. – 21 сент. – С. 10. – (Традиции).
11. «Как на Танины именины…» : [о проведении «Татьяниного дня» в Доме национальностей, в т.
ч. упоминание о выставке, орг. библиотекой им. М. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 27 янв.
– С. 11
12. «Во имя чести и любви» : [об орг. мероприятий в день памяти А. С. Пушкина, в т. ч. в
библиотеке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 17 февр. – С. 9.
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13. Коптева, Галина. «И зимою снежной мы найдем, родная, цветы...» : [выст. работ участниц
респ. клуба флористики «Диана» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Галина Коптева // Рус. слово. –
2012. – 10 февр. – С. 14. – (Тема номера).
14. Коптева, Галина. «И зимою снежной мы найдем, родная, цветы...» : [выст. работ участниц
клуба флористики «Диана» в зале Отдела искусств б-ки им. М. В. Ломоносова] / Галина
Коптева // Молд. ведомости. – 2012. – 7 февр. – С. 4.
15. Крылов, Евгений. «Гнездо» интеллектуалов : [презентация интеллект. клуба Молдовы в б-ке
им. М. В. Ломоносова] / Евгений Крылов // АиФ Молдова : прил. к газ. Аргументы и факты. –
2012. – № 43 (24-30 окт.). – С.19.
16. Лупашко, Михаил. Белый аист Молдовы продолжает полет : [презентация поэмы Бориса
Мариана «Сказ о белом аисте» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Михаил Лупашко // Кишин.
новости. – 2012. – 30 март. – С.4.
17. Маржина, Лилия. «Запах дней полузабытых...» : [заседание клуба флористов «Диана» в б-ке
им. М. В. Ломоносова ; о персон. выст. работ участницы клуба флористики Г. В. Хрипунковой] /
Лилия Маржина // Рус. слово. – 2012. – 30 нояб. – С.9.
18. «Молодежная выставка в галерее «Март» : [об открытии выст. «Дубль первый» в б-ке им. М.
В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 30 нояб. – С.9.
19. Пеливан, Дмитрий. Знакомый незнакомец : [презентация кн. А. Юнко «Гадание на Пушкине»
в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Дмитрий Пеливан // Рус. слово. – 2012. – 13 окт. – С.9.
20. Пеливан, Дмитрий. Как молоды мы были : [лит. вечер, посвящ. сорокалетию самиздат. журн.
«Дилетант» (Кишинев 70-х) в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Дмитрий Пеливан // Рус. слово. –
2012. – 21 сент. – С. 11. – (Самиздат).
21. Петровых, Мария. «Время славы и восторга» : В рамках Дней Славянской письменности и
культуры Русская община совместно с Домом-музеем А. С. Пушкина и русской библиотекой
имени М. В. Ломоносова провели в Бюро межэтнических отношений круглый стол на тему
«Пушкин и 1812 год» / Мария Петровых // Рус. слово. – 2012. – 25 мая. – С. 5.
22. Посвященная Дню России... : [ экспозиция, посвящ. Дню России в б-ке им. М. В.
Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 15 июня. – С. 16.
23. Программа XI Дней русской литературы и духовности в Республике Молдова (9-21 октября
2012 года) : [мероприятия прогр. Дней рус. лит. и духовности ; в т. ч. в б-ке им. М. В.
Ломоносова] // Молд. ведомости. – 2012. – 5 окт. – С.4.
24. Программа XI Дней русской литературы и духовности в Республике Молдова : [мероприятия
прогр. Дней рус. лит. и духовности ; в т. ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова] // АиФ Молдова : прил.
к газ. Аргументы и факты. – 2012. – № 41 (10-16 окт.). – С. 20.
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25. «Разговаривать с цветами – удивительное дело» : [выст. работ участниц респ. клуба
флористов «Диана» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 23 нояб. – С.12.
26. Рассказова, Нина. Кагул староверческий : [о передаче кн. историка П. Любича «Кагулъ.
Русские православные староверы» в дар б-ке им. М. В. Ломоносова] / Нина Рассказова // Рус.
слово. – 2012. – 2 нояб. – С.7. – (Экслибрис).
27. Санду, М. Как сохранить этнический мир : [о проведении лит.-муз. гостиной в б-ке им. М. В.
Ломоносова] / М. Санду // Коммунист. – 2012. – 21 сент. – С.15. – (Энтузиасты).
28. Синявская, Наталья. «Мой язык обходит слово столь изысканным маневром... : В Кишиневе
вышла в свет книга стихов публициста, поэта, журналиста, ушедшего из жизни полтора года
назад : [о презентации кн. А. Тхорова «Письма без обратного адреса» в б-ке им. М. В.
Ломоносова] / Наталья Синявская // Рус. слово. – 2012. – 30 авг. – С.7. – (Экслибрис).
29. [соб. инф.] «Заседание продолжается» : [ассоц. рус. писателей Молдовы в б-ке им. М. В.
Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 8 марта. – С. 10.
30. [соб. инф.] «Весны таинственная сила» : [выст. работ клуба флористики «Диана» ; в т. ч.
упоминается б-ка им. М. В. Ломоносова] // Рус. слово. – 2012. – 8 марта. – С. 15.
31. Соловьева, Татьяна. Памяти новомучеников Российских : в минувшее воскресенье в
библиотеке им. М. В. Ломоносова распахнул двери Православ. клуб / Татьяна Соловьева //
Рус. слово. – 2012. – 10 февр. – С.14. – (Впервые).
32. Стамати, Регина. «Генеральное сражение» [о проведении суперфинала VIII Респ. конкурса
«Русская Земля – Отечество Героев» по истории России в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Регина
Стамати // Рус. слово. – 2012. – 4 мая. – С.12. – (Настоящее прошлое).
33. Суворикова, Людмила. Под всякой могильной плитой... : После зимнего лекционного периода
у членов КЛИКа (Клуба любителей истории Кишинева) при муниципальной библиотеке имени
М. В. Ломоносова начались выездные заседания. И одно из первых прошло на Центральном
кладбище Кишинева, что находится на улице Армянской / Людмила Суворикова // Рус. слово. –
2012. – 20 апр. – С.12, 13. – (Настоящее прошлое).
34. Терехов, Дмитрий. «Я не вправе ничему вас учить» : Во вторник в Молдавии стартовали Дни
русской литературы и духовности : [мастер-класс писателя Захара Прилепина в б-ке им. М. В.
Ломоносова] / Дмитрий Терехов // Рус. слово. – 2012. – 13 окт. – С. 5.
35. Устюгова, Наталья. Дни, которым суждено быть, или «Молдова – страна русского мира» :
[итоги Дней рус. лит. и духовности ; в т. ч. о мероприятиях в б-ке им. М. В. Ломоносова] /
Наталья Устюгова // Независимая Молдова. – 2012. – 24 окт. – С.3. – (Итоги).
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36. Устюгова, Наталья. «Птицы, не предающие нас» : В минувшую пятницу в библиотеке им.
Ломоносова состоялась презентация поэмы Бориса Мариана «Сказ о белом аисте» / Наталья
Устюгова // Независимая Молдова. – 2012. – 27 марта. – С.3. – (Презентации).
37. Чемоданчик с... матом : [о презентации кн. М. Лупашко «Ядерный чемоданчик
(горбачевщина)» в б-ке им. М. В. Ломоносова] // Pacificus. – 2012. – 19 мая. – С.2. – (Юбилеи).
38. Шварц, Валерий. Стихи : [упоминается б-ка им. М. В. Ломоносова в связи с творческим
вечером поэта Валерия Шварца] / Валерий Шварц // Рус. слово. – 2012. – 10 фев. – С. 15.
39. Шеховцова, Наталья. Молодые заявляют о себе : [об открытии студ. выст. «Дубль первый» в
б-ке им. М. В. Ломоносова, по инициативе Товарищества рус. художников Молдовы «М-АРТ»]
/ Наталья Шеховцова // Кишин. новости. – 2012. – 7 дек. – С.15.
40. Шеховцова, Наталья. Простая песенка Булата : [вечер памяти Б. Окуджавы в б-ке им. М. В.
Ломоносова, по инициативе Клуба автор. песни «Товарищ гитара»] / Наталья Шеховцова //
Кишин. новости. – 2012. – 13 июля. – С.15.
41. Шеховцова, Наталья. Художники «М-АРТ» а – Дню независимости : [выставок худ. галереи
«М-АРТ» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Наталья Шеховцова // Кишин. новости. – 2012. – 30
авг. – С.8.
42. Шупак, Марина. Литературный калейдоскоп : В Кишиневе прошли одиннадцатые по счету
Дни русской литературы и духовности : [мероприятия прогр. Дней рус. лит. и духовности, в т. ч.
в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Марина Шупак // Пульс. – 2012. – 24 окт. – С. 18.
43. Щелчкова, Маргарита. «Дубль первый» : выставка молодых художников в «Ломоносовке» /
Маргарита Щелчкова // Эксперт новостей. – 2012. – 30 нояб. – С.15.
44. Щелчкова, Маргарита. «Промчится снова год, и с вами снова я...» : [о проведении пушкин.
марафона в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Маргарита Щелчкова // Эксперт новостей. – 2012. –
30 нояб. – С.15.
45. Щелчкова, Маргарита. «Поэтическая дуэль» : все живы и очень довольны : в библиотеке им.
М. В. Ломоносова состоялось открытие Литературно-музыкальной гостиной / Маргарита
Щелчкова // Рус. слово. – 2012. – 23 марта. – С.9, 11.
46. Юнко, Александра.

Дневники странствующего натуралиста : [о презентации кн. Юрия

Гудумака «Разновидность солнца» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Александра Юнко // Рус.
слово. – 2012. – 30 нояб. – С.7.
47. Юнко, Александра. А Петрушка-то жив! : [о презентации пьесы Анатолия Лабунского «Жив
Петрушка!» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Александра Юнко // Рус. слово. – 2012. – 9 нояб. –
С.10.
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48. Январева, Надежда. «Русская ветвь» уехала в Рыбницу : [о проведении выст. «Русская ветвь
изобразительного древа Молдовы» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Надежда Январева // Рус.
слово. – 2012. – 11 мая. – С. 14. – (Два берега).
49. Январева, Надежда. Живая связь времен : [экспозиция в РЦНК ; среди гостей сотрудники и
активисты б-ки им. М. В. Ломоносова] / Надежда Январева // Рус. слово. – 2012. – 23 марта. –
С. 6.
50. Январёва, Надежда. В добрый час! : [презентация кн. А. Лабунского «Побег длиною в жизнь»
в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Надежда Январёва // Рус. слово. – 2012. – 4 мая. – С. 11. –
(Экслибрис).
Интернет Ресурсы
1. В Кишиневе вышло посмертное издание книги журналиста Александра Тхорова :
[презентация кн. А. Тхорова «Письма без обратного адреса» в б-ке им. М. В. Ломоносова]. –
Режим

доступа

:

http://aif.md/2012/08/28/v-kishineve-proshla-prezentaciya-knigi-aleksandra-

txorova/
2. В Кишиневе прошла презентация книги Виктора Боршевича «Молдавский иероглиф» (видео
презентация):

[в

б-ке

им.

М.

В.

Ломоносова].

–Режим

доступа

:

http://grenada.md/post/moldavskii_ieroglif_video. – 23.02.2012
3. Вечер молодых литераторов состоится в среду в Кишиневе : [творч. вечер молодых рус.
писателей

Молдовы

в

б-ке

им.

М.

В.

Ломоносова].

–

Режим

доступа

:

http://newsmoldova.ru/afisha/20121010/192276734.html
4. Дни русской литературы и духовности, программа : [мероприятия прогр. Дней рус. лит. и
духовности,

в

т.

ч.

в

б-ке

им.

М.

В.

Ломоносова].

–

Режим

доступа

:

http://www.allfun.md/index.php?page=projects&id=1220878497&sid=1220878497&pid=34089
5. Дрейзлер, Михаил. «Неизвестный Кишинев: странные, чужие взгляды...» : [авторский вечер
поэта В. Голкова в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – Режим доступа : http://dorledor.info/article. –
21.08.2012.
6. Дрейзлер Михаил. Утраченное щедро возвращая : Культуролог Ольга Тиховская провела в
Кишиневе цикл «цветаевских» вечеров : [в т. ч. В б-ке им. М. В. Ломоносова] / Михаил
Дрейзлер. – Режим доступа : http://dorledor.info/article/%
7. Кац, Семен. Невыдуманные сюжеты : [лит.-худож. встреча в б-ке им. М. В. Ломоносова]. –
Режим доступа : http://noutati.md – 07.04.2012.
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8. Литературно - публицистическая программа «Планета Цветаевой» пройдет в Кишиневе : [в
т.ч.

в

б-ке

им.

М.

В.

Ломоносова].

–

Режим

доступа

:

http://www.newsmoldova.ru/newsline/20121228/192710033.html - 28.12.2012.
9. Марьяш, Илья. Хорошо посидели : [презентация кн. С. Вассермана «Мой любимый король
Карол II» в б-ке им. М. В. Ломоносова] / Илья Марьяш. – Режим доступа : http://dorledor.info/
10. Программа XI Дней русской литературы и духовности в Республике Молдова : [мероприятия
прогр. Дней рус. лит. и духовности, в т. ч. в б-ке им. М. В. Ломоносова]. – Режим доступа :
https://artploshadka.wordpress.com/page/3/

Anexa nr 2
Cărţi cu autografe
Андронова – Мазаник, Наталия. Второе дыхание : стихи / Наталия Андронова-Мазаник. – М., 2004. – 112
с.
Библиотеке им. Ломоносова от автора. Кишинев. 2012 год
Андронова-Мазаник, Наталия – поэтесса (Россия)
Белов, Лев. Афганский дневник и другие истории из жизни русского врача=Afghanisches tagebuch und
andere Geschichen Arztes / Лев Белов. – Берлин-Москва., «Голос-Пресс», 2012. – 255 с. – на рус. и нем. яз.
В дар библиотеке им. Ломоносова. Желаю процветания! От автора. Берлин – Москва. 16.11. 2012. Лев
Белов
Белов Лев – председатель Берлинского литературного общества «Берлинер Литературбунд»
Eşanu, Petru. Destinul meu. Cîntecul... / Petru Eşanu ; trad. În rom., red.: Vlad Pohilă. – Ch. : Metrompaş SRL,
2007. – 112 p.
В жизни каждого гения, чтобы он не открыл, всегда есть что-то вечное, что-то такое, что
поддерживает к нему интерес... Не зря названа библиотека его именем. Нас всех читателей, так и
тянет в библиотеку Ломоносова. С уважением Петру Ешану. 12.121. 2012
Ешану Петр – певец
Гудумак, Юрий. Песнь чибиса / Юрий Гудумак. – Ch. : CADRAN, 2008. – 232 с.
Библиотеке им. Ломоносова. Желаю до всего доходить своим умом. Ю. Гудумак. 25 ноября 2012 год
Гудумак Юрий – поэт, член СП Молдовы и АРП РМ
Гудумак, Юрий. Разновидность солнца / Юрий Гудумак. – Ch. : CADRAN, 2012. – 260 с.
Библиотеке им. Ломоносова. Желаю читателям до всего доходить своим умом и много Солнца. 25
ноября 2012 г. Ю. Гудумак
Гудумак Юрий – поэт, член СП Молдовы и АРП РМ
Дубровский, И. В. Очерки социальной истории средних веков. – М. : Издательский дом «Регнум», 2010. –
164 с.
В дар библиотеке им. М. В. Ломоносова 2012. С. В. Марар, О. Эрлих
Эрлих Сергей Ефроимович - руководитель международного проекта «Нестор-История» (Санкт-Петербург),
кандидат исторических наук
Лукьянченко, Людмила. «Пожалуй, оглянусь, и – подведу итоги...». – Кишинев-Москва-Медынь, 2012. –
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248 с.
С удовольствием огромным – дарю эту свою книгу славной библиотеке имени М. В. Ломоносова и с
добрыми пожеланиями ее сотрудникам, которые несут свет и красоту в души своих посетителей,
читателей! 9.12.12. Людмила Лукьянченко
Лукьянченко, Людмила – поэт, член Союза народных мастеров Молдовы
Лупашко, Михаил. Бессарабецъ... / Михаил Лупашко. – К. : Б. И., 2012. – 116 с.
Библиотеке им. М.В. Ломоносова от автора, в знак уважения и признательности! Михаил Лупашко.
28.05.2012 года.
Лупашко Михаил – журналист, прозаик
Мазаник, Наталия. За духовной помощью, поддержкой и вразумлением... : Очерки. Стихи. – Кишинев –
Москва : NGO «Международный институт человеческих отношений», 2011. – 64 с.
Библиотеке им. Ломоносова с благодарностью от автора. Пусть Господь хранит Ваш уютный и
теплый Дом мудрости. Наталия Мазаник. 30/9.2012
Мазаник Наталия – журналистка и поэтесса (Россия)
Поторак, Леонид. В спичечном коробке : стихи / Леонид Поторак. – К. : Б. и., 2012. – 52 с.
Библиотеке им. М. Ломоносова с благодарностью ; с надеждой на дальнейшие ее успехи и достижения, на
ее авторов и читателей! От автора. 2012
Поторак Леонид – поэт
Шварц, Валерий. Тропинки впадают в дорогу : Откровения бывшего атеиста : стихи. – Новокузнецк :
«Союз писателей». – 76 с.
Замечательной библиотеке им. Ломоносова, ставшей моим родным домом, и не менее замечательной
хозяйке этого дома Маргарите Юрьевне Щелчковой с благодарностью и любовью от автора. 12. 10.
2012
Шварц Валерий – поэт, философ, ученый – биохимик, доктор наук
Юнко, Александра. Гадание на Пушкине / Александра Юнко ; рис. Эмиля Килдеску. – К. : Б. и., 2011. –
160 с.
Любимой библиотеке имени Ломоносова от автора. 7.10.2012. Кишинев
Юнко Александра – поэт, переводчик, публицист, журналист
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