
Nauczyciele LO im. ONZ w Biłgoraju z wizytą w Kaliningradzie 

 

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju – pani Barbara 

Borowy (nauczyciel języka rosyjskiego) i pani Anna Dobraczyńska (nauczyciel bibliotekarz) 

uczestniczyli w I Międzynarodowym Forum Bibliotek noszących imię Siergieja Michałkowa. 

Konferencja odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2013 roku w Kaliningradzie (Rosja).  

Bibliotekarze, nauczyciele, pracownicy kultury i oświaty, którzy przybyli do stolicy 

Obwodu Kaliningradzkiego reprezentowali siedem z dziesięciu bibliotek na świecie 

noszących imię pisarza i poety. Oprócz reprezentantów z Polski w forum uczestniczyli 

bibliotekarze z Moskwy, Krasnojarska, Piatigorska, Magnitogorska, Ulianowska, Niżnego 

Nowogrodu oraz Cchinwali (Osetia Południowa). 

Forum rozpoczęło się uroczystą galą w Teatrze Lalek w Kaliningradzie, uświetnioną 

obecnością Jegora Konczałowskiego znanego reżysera i wnuka Siergieja Michałkowa, który 

opowiadał o swoim dziadku oraz czytał jego wiersze i utwory. W części oficjalnej wziął 

udział również Siergiej Szargunow – popularny współczesny rosyjski prozaik, poeta, 

publicysta i krytyk literacki.  

Następnie uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania ciekawego wykładu 

prowadzonego przez psychologa dziecięcego na temat „Nowe czasy – nowe dzieci” -  

o potrzebach literackich współczesnego pokolenia dzieci i młodzieży. 

W części „roboczej” konferencji odbywającej się w Centralnej Dziecięcej Bibliotece 

w Kaliningradzie, w której oprócz zaproszonych gości uczestniczyli bibliotekarze, 

nauczyciele, pisarze z Obwodu Kaliningradzkiego, każda z bibliotek imienia Michałkowa 

miała możliwość przedstawienia działalności swojej placówki. Nauczyciele z Biłgoraja 

przedstawili prezentację multimedialną o Biłgoraju, LO im. ONZ oraz działaniach 

podejmowanych w bibliotece, np. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych, 

organizacja konkursów recytatorskich, muzycznych, ortograficznych, prowadzenie 

konferencji i szkoleń. Zaprosili także do współpracy oraz odwiedzania Polski i naszego 

miasta.  

Uczestnicy forum w wolnym czasie mieli możliwość zwiedzenia Kaliningradu oraz 

Swietłogorska – kurortu na bałtyckim klifie, uczestniczyli również w zjawiskowym  

i efektownym przedstawieniu przygotowanym przez Sankt-Petersburski Teatr Plastyki Rąk 

„Hand Made”. 

Forum okazało się dużym wydarzeniem kulturalnym w Kaliningradzie,  

a przedstawiciele bibliotek oraz zaproszeni goście wzięli udział w konferencji telewizyjnej  



i prasowej, z której relacje pokazywane były we wszystkich kanałach telewizji Federacji 

Rosyjskiej. 
 


