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•        Savelii Mironovici RUBAȘOV, chirurg, 
doctor în științe medicale, profesor, om 
emerit, a fost unul din primele cadre 
didactice ale Institului de Medicină din 
Chișinău, Chiar din anul fondării Institutului 
de Medicină din Chișinău, 1945, Domnia sa 
activează în funcția de șef al Catedrelor de 
chirurgie, anatomie topografică și chirurgie 
operatorie.  

 



    Această donaţie include 134 de 
publicaţii, care constituie adevărate 
valori bibliofile din punctul de vedere al 
conţinutului, anului de ediţie, prezenţei 
pe paginile acestor publicaţii ale 
autografelor unor somităţi în domeniul 
medicinii.  
 



•       Această donaţie a fost adusă în dar 
Bibliotecii Ştiinţifice Medicale Republicane de 
către soţia Domniei Sale, Anna Mihailovna 
Rubaşova, în anul 1962.  

•      Muzeul USMF „Nicolae Testemiţanu” 
dispune de o scrisoare de mulţumire, adresată 
Annei Mihailovna Rubaşova din partea fostului 
director al BŞM Republicane,  Kasperskii Iurii 
Borisovici, în semn de recunoştinţă profundă 
pentru publicaţiile donate.  
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•       Făcînd o caracteristică generală a 
donaţiei putem menţiona că, publicaţiile din 
cadrul ei, în majoritate, poartă ştampila 
personală a profesorului Savelii Mihailovici 
Rubaşov.  



•         

•       În aspect cronologic al apariţiei 
editoriale, publicaţiile datează, începînd 
cu anul 1908 - finalizînd cu anul 1950. 

•     Ca exemplu, publicaţia cu titlul 
„Основы фармакологии”, editată în 
anul 1908.  

 



            Multe publicaţii din colecţia Dnului Savelii 
Rubaşov conţin autografele autorilor lor, 
printre care se numără specialişti remarcabili 
în domeniul medical, ca: I. N. Kurlov, medic 
oftalmolog din RSM, doctor în ştiinţe medicale; 
C. A. Blinkin, profesor, doctor în ştiinţe 
medicale; V. V. Kuharcik, profesor, doctor în 
ştiinţe medicale; A. M. Dîhno, profesor, doctor 
în ştiinţe medicale.  



  

 

 

 

  

           

 



•       În cadrul donaţiei date o atenţie 
deosebită merită prezenţa primului volum 
al Analelor Ştiinţifice ale Institutului de 
Stat de Medicină din Chişinău „Труды 
Кишиневского Государственного 
Медицинского Института”.   





        Deasemenea, merită menţionată prezenţa în cadrul 
colecţiilor BŞM, datorită donaţiei lui Savelii Mironovici 
Rubaşov a primei ediţii a Marii Enciclopedii Medicale 
(„Большая Медицинская Энциклопедия”), 
editată pe parcursul anilor1928-1936, în 35 de 
volume.  



•       Redactor responsabil de ediţie - 
Nicolai Alexandrovici Semașko, unul 
din organizatorii igienei sociale şi 
ocrotirii sănătăţii în URSS, membru al 
Academiei de Ştiinţe Medicale.  



•         Donaţia dată include şi prima 
monografie publicată a profesorului Savelii 
Mironovici Rubaşov, ce poartă titlul 
„Хирургическое лечение эмфиземы 
легкихъ въ связи съ ея патогенезомъ”. 
A văzut lumina zilei în anul 1912 la 
tipografia „Русское товарищество”.  





•     Deasemenea, donaţia dată include şi două 
titluri de reviste în limba germană, în 
domeniul chirurgiei, cu titlurile: „Die 
Chirurgie”: nr. 1-6, editate pe parcursul 
anilor 1926-1927 (fiecare număr al revistei 
avînd în jurul la 900 pagini, însoţite de o 
gamă largă de imagini) şi „Chirurgische 
Operationslehre”, nr. 2, editat în 1913 (cu 
un volum de 986 pagini).  



 

 



 

 

• Vă multumesc! 


