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Colecţia personală de publicaţii a medicului-savant Wladislaw-I. Kossakowski, prezentă în fondul BŞM „Nicolae Testemiţanu” 



  Valorificarea patrimoniului de publicații medicale este și 

rămîne mereu a fi o misiune importantă în activitatea Bibliotecii 

Ştiinţifice Medicale USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

   

 Publicaţiile incluse în donaţie prezintă interes pentru medici, 

cercetători, bibliografi, bibliofili etc. 

    

 Donaţia include  95  ex. de publicaţii. Publicaţiile au fost 

introduse în Registrele de inventar ale Bibliotecii Ştiinţifice 

Medicale Republicane  nr. 1 din 1953 şi nr. 2 din 1954.  

  

 



 Pe fiecare publicaţie figurează inscripţia-autograf, deoarece e 

scrisă de miîna donatorului „Пожертвованна Костюженской 

Земской лечебнице душевно-больных В. Коссаковским”. 



Deasemenea, este prezentă ştampila (parafa medicală)  a Domniei 

sale.  

 



 Aceste publicaţiile prezintă interes în aspect tematic, cronologic, 

lingvistic:  

 - abordează preponderent domeniul psihiatriei, dar şi alte domenii 

ale medicinii;  

 - sunt apariţii editoriale, datînd cu veacul XIX; 

 - în limbile: română, rusă, franceză, germană, poloneză şi engleză. 

   

   



  Cea mai veche ediţie din întreaga colecţie donată este  publicaţia cu titlul 

„Микроскопь и искусство владътъ имъ” editată în a. 1865, locul ediţiei - 

Sankt-Petersburg. 

 



 Donaţia include publicaţii în mai multe limbi.  

 Cele mai multe publicaţii sunt în limba rusă - 40, urmează  20 - în 

limba franceză, 20 - în limba germană, 13 - în limba poloneză, una  

- în limba română şi una -  în limba engleză.  

 



 Publicaţia în limba română poartă titlul „Alienatulu in faça societaţii si a sciintei”, 

editată în a. 1877, la Bucureşti, editura „Noua tipografie a laboratoarelor române”. 

Autorul publicaţiei –  doctorul A. Sutzu. Textul lucrării poartă amprenta arhaică a limbii 

române din perioada respectivă, deosebindu-se considerabil de româna modernă.  



 Cel mai numeros grup de publicaţii din Colecţia „Wladislaw-I.  

Kossakowski” îl constituie publicaţiile în limba rusă, 40 la număr. 

 Include diferite cartegorii de publicaţii: monografii, ghiduri, 

îndrumare, manuale, o culegere de teze de doctor în domeniul 

medical.  

 Majoritatea publicaţiilor în limba rusă (tipărite în slavona veche) 

sunt traduceri a unor valoroşi autori, specialişti în domeniul medical 

din limba germană, engleză. 





 Sunt prezente şi publicaţii a autorilor ruşi. Exemplul de mai jos - 

autor N.I. Muhinъ – “приватъ-доцентъ нервныхъ и душевныхъ 

болъзней при Императорскомъ Харьковскомъ Университетъ”,  



 O ediţie fundamentală, în 6 volume, fiecare volum avînd Partea 

1,Partea 2, cu titlul comun „Руководство къ Физiологiи”, o 

traducere a ediţiei în limba germană, editată de L. Gherman, dr., prof. 

la Universitatea din Kionigsberg. 



„Руководство къ Частной патологiи и терапiи”, în 4 volume, 

editată pe parcursul anilor 1881-1888, or. Sankt-Petersburg.  



 Ghidul „Практическое руководство къ леченiю массажемъ и 

методическимъ мышечнымъ упражненiемъ”, autor dr. Iosif 

Şreiber, o traducere din a 3-ea ediţie germană de către Iu. 

Golidendah, şeful spitalului Alexandrovsk din Moscova. 



 Publicaţia este vast ilustrată, include 150 imagini, care facilitează 

înţelegerea metodelor de masaj expuse. 

 



 Publicaţiile în limba franceză – 20 la număr. Include cărţi 

valoroase: monografii, ghiduri, cursuri de lecţii pentru studenţi, 

tratate medicale, o teză de doctor.  
 Prezintă un interes aparte publicaţiile profesorului Germain Sѐe - 5 

la număr, editate în seria, „Medicine Clinique”, pe parcursul a. 1885-

1889, la Paris. 
  



 Ghidul în 5 volume „Guide Medecin praticien”, autor F.L.I. 

Valleix, editată în a. 1866 la Paris, la Editura Academiei Imperiale de 

medicină.  

 



 Publicaţiile în limba germană - 20 la număr. Tratează, în marea 

majoritate, domeniul psihiatriei. Cea mai veche publicaţie datează cu 

a. 1868. 

 



 Publicaţii în limba poloneză - 13 exemplare: 6 monografii, care 

abordează domeniile medicinii: embriologia, chirurgia, igiena, 

dermatologia, urologia, psihiatria.  

 
 



 Următoarele 7 publicaţii constituie culegeri-anuare 

ale numerelor ziarului de profil medical „Gazeta 

Lekarska” , pentru anii 1884, 1888, 1889, 1890, 

1891, 1892, 1893.  

 



 Publicaţia în limba engleză „Hospitals, infirmaries, dispensaries: 

their construction, interior arrangement, and management””, autor – 

profesorul F. Oppert, editată în a. 1883 la Londra.  

 



 Luate în ansamblu, publicaţiile incluse în donaţia 

medicului-savant Wladislaw-I. L. Kossakowski 

sunt valoroase,constituind o importantă sursă de 

informaţie, ce ţine de cartea veche medicală. 

 

 

                           VĂ MULTUMESC! 

 


