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20 lat Bajkału na liście UNESCO. Dzień Bajkału 
 

 20 лет Байкала в списке ЮНЕСКО. День Байкала  
 

The Baikal Lake in the UNESCO list: 20 years. 

The Day of Lake Baikal 

 

 
zZatoka Siennaja na zachodnim wybrzeżu Bajkału (fot. W. Puchejda) 

Бухта Сенная на западном побережье оз. Байкал (фот.: В. Пухейда) 

Sennaya bay at western shore of lake Baikal (phot. by W. Puchejda) 
 

 

 

 

Jezioro Bajkał – sławne, święte syberyjskie morze, najgłębsze jezioro i największy zbiornik wody pitnej  

na Ziemi – od 1996 roku widnieje w spisie Światowego Dziedzictwa UNESCO.   

Dzień Bajkału ustanowiono w 1999 roku i do 2007 roku obchodzono w czwartą niedzielę sierpnia. Od 2008 

roku święto to przeniesiono na drugą niedzielę września. W bieżącym 2016 roku, Dzień ten wypadł 11 

września. 

 

Озеро Байкал – славное, священное сибирское море, глубочайшее озеро и самый большой ресурс 

питьевой воды на Земле – с 1996 г. внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

День Байкала утвержден в 1999 г. и до 2007 года отмечался в четвертое воскресенье августа. С 2008 

г. праздник перенесен на второе воскресенье сентября. В текущем 2016 году День Байкала отмечался 

11 сентября.  

 

Lake Baikal – the famous, sacred Siberian Sea, the deepest lake and largest reservoir of drinking water on 

Earth – since 1996 is included in the List of World Heritage Sites UNESCO. 

Baikal Day was established in 1999 and until 2007 was celebrated on the fourth Sunday of August. Since 

2008, the festival is moved to the second Sunday in September. In the current 2016 this day fell on 11 

September. 


