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Dnia 17 kwietnia 2009 r. w Instytucie Rusycystyki Uniwersytetu
Łódzkiego odbyło się uroczyste posiedzenie Katedry Literatury
i Kultury Rosyjskiej, na którym świętowano sześćdziesiąte piąte
urodziny Profesor Olgi Główko. Wzięli w nim udział pracownicy
Instytutu Rusycystyki oraz licznie zaproszeni goście – Koleżanki
i Koledzy z Uniwersytetu Łódzkiego, Przyjaciele, byli i obecni studenci Jubilatki.
Profesor Olga Główko należy do pokolenia, które na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych tworzyło łódzką rusycystykę.
Związana z Uniwersytetem Łódzkim od ponad czterdziestu lat,
włożyła dużo serca i zaangażowania w wychowanie kolejnych pokoleń
rusycystów.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.30 w auli im. prof.
Mścisława Olechnowicza. Gości powitała kierownik Katedry prof.
Barbara Olaszek i w imieniu Jubilatki podziękowała za pamięć
i liczne przybycie. Następnie zaprezentowała sylwetkę naukową prof.
Olgi Główko, wyrażając uznanie dla Jej dorobku. W dalszej części
uroczystości zostały odczytane listy gratulacyjne nadesłane z polskich
i zagranicznych ośrodków akademickich, m.in. z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Giessen, Sankt-Petersburga, Pskowa i Tweru.
Swoimi refleksjami i wspomnieniami związanymi z osobą Jubilatki
podzielili się również goście zgromadzeni na uroczystości.
Po wystąpieniach gości nastąpiło wręczenie księgi pamiątkowej
dedykowanej Jubilatce (Świat wartości w literaturze. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Oldze Główko, pod red. E. Sadzińskiej i A. Szymańskiej, Łódź 2009, s. 261). Przekazały ją redaktorki
tomu – dr Ewa Sadzińska i dr Aleksandra Szymańska. W tworzeniu
publikacji wzięli udział przedstawiciele różnych pokoleń reprezentujących liczne ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Zamieszczone w niej artykuły obejmują rozważania naukowe na temat
wartości i wartościowania w literaturze.
Uroczyste posiedzenie Katedry zakończyło się wystąpieniem
Profesor Olgi Główko. Jubilatka podziękowała organizatorom za trud
włożony w przygotowanie uroczystości, a przybyłym gościom – za
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pamięć, ciepłe słowa i wspólne lata pracy. Część oficjalną zamknęło
wystąpienie chóru studenckiego prowadzonego przez mgr Ewę
Bojanowską.
Następnie na zaproszenie Jubilatki goście udali się do restauracji, gdzie w kameralnym gronie i w swobodnej atmosferze kontynuowano uroczystości jubileuszowe.
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