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Jedyna w Polsce, druga w Europie 
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Dziś w Biłgoraju otwarto pierwszą w Polsce i drugą w Europie (poza granicami Rosji) 
dziecięcą bibliotekę rosyjską. Obecni byli przedstawiciele Federacji Rosyjskiej  
i Samorządu powiatowego oraz społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

W poniedziałek, 2 kwietnia br, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju otwarta 
została pierwsza w Polsce Dziecięca Biblioteka Rosyjska im. Siergieja Michałkowa. 
Zebranych w auli gości, w tym Andreja Potiemkina - przedstawiciela Ambasady Federacji 
Rosyjskiej i dyrektora Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Olgi Buckoj - 
kierownika programów międzynarodowych "Fundacja Kultura", Anzeły Lebedewoj - 
dyrektora Rady "Książka dziecięca" przy prezydencie Rosji, Natalii Alimovoj - kuratora 
wystaw międzynarodowych "Fundacja Kultura", Ludmiły Szypielewicz - Prezesa Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego, Starostę Biłgorajskiego 
oraz nauczycieli i uczniów przywitał Marian Klecha. 

 

 

Przedstawiciele strony Federacji Rosyjskiej na otwarciu pierwszej w Polsce biblioteki 
rosyjskiej literatury dziecięcej 

 
Dyrektor ZSO podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania dziecięcej 
biblioteki rosyjskiej w Biłgoraju. Zaznaczył, że szkoła od lat z sukcesami bierze udział  
w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w tym z języka rosyjskiego. Zaznaczył także, 
że Dziecięca Biblioteka Rosyjska im. Siergieja Michałkowa będzie otwarta dla wszystkich. -
Biblioteka funkcjonować będzie w ramach biblioteki i czytelni działającej w ZSO, nie znaczy 



to, że zbiory książek po rosyjsku dostępne będą tylko dla naszych uczniów czy nauczycieli.  
Z księgozbioru korzystać będą mogli wszyscy pedagodzy i uczniowie szkół Powiatu 
Biłgorajskiego oraz ze Zwierzyńca, z tamtejszymi placówkami zamierzamy bowiem nawiązać 
ściślejszą współpracę - poinformował Klecha. 

Za wyróżnienie biłgorajskiej szkoły przedstawicielom "Fundacji Kultura" dziękował Marian 
Tokarski, Starostwa wyraził nadzieję, że wzajemne poznanie kultur wpłynie na zacieśnienie 
stosunków młodzieży z Polski i Rosji oraz przyczyni się do promowania szeroko rozumianej 
kultury słowiańskiej. 

-Patronem waszej szkoły jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, której jednym z języków 
urzędowych jest język rosyjski. W waszej szkole także dzięki pracy waszych profesorów 
poziom nauki języka rosyjskiego jest jednym z najwyższych w Polsce. Za pracę pedagogów  
i wasze sumienne przykładanie się do nauki chciałbym podziękować - mówił do uczniów 
Potiemkin. 

 

Podpisanie aktu założycielskiego biblioteki 

ZSO w Biłgoraju został wybrany przez Julię Michałkową. Żona poety Siergieja Michałkowa 
jest założycielką "Fundacji Kultura", która zajmuje się m. in. promocją literatury rosyjskiej 
dla dzieci. -Otwarcie u nas rosyjskiej biblioteki dziecięcej jest dostrzeżeniem pracy uczniów  
i nauczycieli na niwie nauki języka rosyjskiego w ZSO. Jest także ukoronowaniem sukcesów 
naszych wychowanków podczas olimpiad i konkursów przedmiotowych - podkreśla  
w rozmowie z bilgoraj.com.pl Barbara Borowy. 

 
Po oficjalnych wystąpieniach gości uczniowie Powiatowego Gimnazjum i LO im. ONZ  
w części artystycznej przybliżyli zebranym osobę i twórczość Siergieja Michałkowa. 
następnie podpisano akt powołujący w Biłgoraju dziecięcą bibliotekę rosyjską. 

 



 

Marian Klecha prezentuje akt założycielski Biblioteki Rosyjskiej Literatury Dziecięcej im. 
Siergieja Michałkowa w Biłgoraju 

 
Liceum Ogólnokształcące im. ONZ to najlepsza szkoła w dziedzinie nauczania języka 
rosyjskiego – tak zdecydowało w 2011 roku jury Ogólnopolskiego Konkursu „Uczymy się 
języka rosyjskiego”, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli  
i Wykładowców Języka Rosyjskiego w Warszawie. 

 
W chwili obecnej w bibliotece rosyjskiej znajduje się ok. 200 książek. ponad 1 500 
woluminów ma przyjechać z Rosji we wrześniu. Wszystko wskazuje na to, że przywiezie je 
Julia Michałkowa. 
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